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jeszcze zniesiony·

piętnuje

dyklalorskie

zapędy

prez. ·Tróm.una

Że zanządzen.<ia\szybkie 'Zllliesienie konłlroli państwo·lnoczone wiarę prawie reli~ijiną w to.ldzynar<1owe z bombą atom0~, W
MOSKWA (PAP). Kor~lktórym stwierdził,
Truman stworzyłjit wszyscy praouj.ą dla dobra ludrz- ,kieszeni. W ten sposób Ulllraclh~y
podaje z Nowego PrezydenJta Tirumana stanowią ja-lwej Pr.ezydent
agencji TASS
Jorku, że dotychczas nie ~zono slkrawe prze:oiwiieństwo linii ipolitycz- warunki, sprzyjające 1nfl.acji. Dal- kości, dla stworzen1a nowego, lep· miłość i . sza•cunek naszych pl'ZYJapoprzedn:ka sze l!!rzyrmmie plamowej g~spodarki szego świata. Lecz wraz z Roose· c·iół i d'.1-W1Dy-0h soji\IS1JD~ków. A~
wielk·iego
w. Stanach Zj_ednocronych ? roiesie- nej j~o
do ubrzy- veltem zmilcnął z polityk.i amery· sfera m1ędzYillarodowa pn.epełixnona
n1u' stan.u WO']ennego. Z tego powo- Roosevelita. Strajki w Stanaich Zjed >byłoby s•ie przyczyniło
kańskiej duch brate1'5!Jwc... „Delega· jest zgor.z!lmieniem i , W1Z.aje;mnymi
du ;yrezydent zachowuje pe!inomo- lllOC!llllilych mają podłoże ekonomicz mania ró~owagi gospodarczej.
Prezydent Roosevelt umiał wipoić cje nasze - powiedziaił Mo.~enthau pretensjarmi. Nale.Zy się wystnegae,
oni1:1twa ~aw wojmy. Spra~ę. tych 111e i Wy;woła.ne są ogólmym wzrro~tem
poruszano JllleJedno- cen. Wyrażając ~odę na . zbyt w naród amery'kańsiki i narody zjed - przybywają na konferencje mię· aby w tej ,al!IIlosferze !ll'ie powstal
peł.n~o~cllw
nowy ,,Traktat ;versalski". Mo~enkromue 1 za każdym razem otrz.J"ffiyna·ród amerykański,
thau wezwał
•
wano odpowiedź, że nie nadeszła
Iisrop~dowych
aby w wyoorach
Marszałek Zyrńierski
. .
jeszcz~ ~ra od.P?Wiednia.

:;~;;::~~= t7: ::~= l\J
Jedna!kże, według mfol'IJlacjii a - 1 '
gencji Associated Press, kierownik
biura powołanego do przestawienia
przemysłu wojennego na czas poko
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WA~~ZAWA (P~). _Na prośbę zdjęty z bark społeczeństwa polskie
redakcJJ .szeregu dzrennłkow Naczel- go. Rząd radziecki udziela nam uzbro
DY Dowodca W•• P. Marszałek ŻY· jenla na zasadach długoterminowemiersld zło>żył następujące oświadcze go kredytu, niezmiernie dla nas donie •dla prasy w z"'.i.ązku ze swoim godnych.
Tak, jak uczyliśmy nasze kadry w
udziałem w delegac11 naJw-yższych
cza.sle wojny na bezcennym doświad
władz R..P. w M.oskwie:
przedstawicieli Wojska czeniu dowódców Armii Czerwonej,
„Udział
Polskiego w delegacji polskiej do tak dalej uczyć łe będziemy, zwłasz
Moskwy wy.pływał z głębokiej tros- cza kadry na wyższym ~~czeblu do
ki rządu R. P. o pokój i bezpleczeń· w~'dzenia, u tej najli?pszei arm'.i
stwo naszego krain i związany był z świata. Jak widzimy, pom<>e udzielo
ro.z mowami na tem.a ty, dotyczące ua na przez naszego sojusznika Wojsku
szej siły zbrojnej, której gotowość Polsklemu jest rozległa i w!elostron
bojowa jest jednym z czynników po na. U źródeł jej leżą słowa G~nera·
k()ju i bezpieczeństwa naszego pań- lissimusa Stalina, wypowiedziane kie
. stwa. Najbliże~ i bezpośredni~ doły d~ś wobec pr7,edstawicicłi rządu poi
ow •
Sohwallenbacha me czyło nas w pierwszym rzędzie, za• sk1eg-0:
Przestrogi
poskut!kowały. Pr.z-emysłowcy za.ęli gadnienie dalszego zao'.P:wtrywania „Tylko Polska silna jest cennym
dJ Wojska Polskiego w broń i amunicję, sojusznikiem". Związek Radziecki
· __1__
·
Stan~·w·i~k
·k a P ełnor.
· · so1uszm
· przez nasz ch ce w nas m1ec
co o- az· d o czasu st worzema
n°1eprze1eonane,
~ " .ło J_
.k,
·
•
•
kraj w ł as nego przemysłu -i..
prowa d Zł o uo sbra1• ow, we wsz""'t1· dl a tego pomaga nam
war t_o-s•erowego
>LVroiemo
JV
kich podstawowych gałęziach prze- wego. Zagadnienie to ma dla nas zna w naszych dążeniach do siły i potęgi
Walka pr.zeciwiko strajkom czenie bardzo poważne. Zagadnienie państw-0wej. Silna Polska, oparta o
mysłu,
prowadzona byla zawsze pod ha- szkofonia .nowy~h kadr żołnie!skich so!usz. z ~~ężnyll! Z~iązkie!11 Rawymaga uzywarua broni wcląz kom dz1eck1m 1 1nnym1 panstwamr poko:I d ,
,
. t
b
slem
W'el „o rony„~n eresow , u nos~1 · 1pleto!"an':i• naipowszej - a prze~eż jow~mi, to gwarancla po.koju,. gwa1
bezp1eczenstwa.
naszego
przem.r<>1owcy do ostalm1ch w te1 dz1edzirue mamy do odrob1e• ranc1a
czasow ost~o krytykowali nąd T•ru- nia. conai!ll!łiej opó~nienle w wyszKo Niech się n!e _łudzą Nie~cy, marząmana za Jego stano~.;slko w spra- lemu szesc1u roczlll!ków okresu dlm• cy o odwecie 1 o powrocie na nasze
. pacji. Nie możemy i nie chcemy w ziemie zachodnie. Niech się nie łu•
wach robotnic.z eh uw · ·
adjJąc,, . ze tej dziedzinie dalej się opóźniać. dzą wszelkiego autoramentu mącicie
Y h •1
· t
0
a sWJata Zwróciliśmy się z tą sprawą o pomoc le pokoju, którzy jawnie lub w skry
~b ~rzyc yne
Jes
ecn<1e prz~mysłowcy. i wszy do naszeg-0, sojus~ika i otrzymaliś- tości o~tr~ą miecz trzeciej w~jny.
pra.cy.
stk1e grupy reakcYJ'lle zaczęh chwa- my ją. Bron będzie nam dostarcza• M-0gę osw1adczyć z całym spoko1em:
t t- na. Zrozumiałe względy powstrzy- wojny nie będzie. Mamy przed solJ ą
lić Trumana za przedtożon
Y os a m ują mnie od określenia ilości I ro• długi okres pokojowego rozwoju.
k
·
n•o ·
. , 1 przy1ęty prze~ . ~gres ?ro- dzaiu tej broni. Moge tylko oświad
~ek, ustawy o mob~hzacJ1 stra1ku· czyć, że będzie to bro'ń najnowsza
'~cych -robotniików w tych przedsię- i najlepsza, że będzie jej dużo,
biorstwach„ które oddane sa kon- ilości całkowłcie wystarczającej dla
szkolenia naszych bogatych rezerw
•
troli państwa
Naczelne Dowództwo
żołnierskich.
·
NOWY JORK WAP). P.r:zema- Armii C<lerwonej postanowiło udc'stę
wiając na zebraniu amerykańsikiego poić sojuszniczemu Wolsku Polskie·
kongresu Słowian. prz~'Qdniczący ~u w~ystko, ~o. 1!1a w t~i d.ziedzi·
z
d me na1nowoczesme1szego 1 nailepsze
..
. , . d ył
iPAIRY (PAP). Zastępcy minis·
L t.on K_rzyck·1 os"'."1": <:z • iz po . - go, włącznie doi ostatnich, wręcz re·
czas swego S-m1es1ęcznego pobytu welacyjnych wynalazków i odkryć t·ów spraw zagranicznych Wiel·
w Europie był świadkiem odrodze- w dziedzinie techniki wojennej. Ta
do komiCzwórki przekazali
·uczyni z na• kie~
nia duchoweco, gospodarcz1:go i spo- broń• nieprześcigniona
d n· dal
1
„
t
ł
••
""· I
o
·
~z~J wys;c,nO ?nej arm1ł. pe nowar o- SJl, ce em p.rzeprrowa ze. ia
łecz.nego państw słowłańś!kich.
k. h Am sc1ową w na1nowocześmelszym poję &Zy.ch studiów, sprawę włoskioh
.
K
h
·
·
rzycki wez:war. wsi:yst · 1<? , • e- clu siłę zbro1ną z bogatymi, dobrze d k ,.,,
slowiansk1ego przeszkolońymi rezerwami. Muszę -0 sz ou!'.lWan wo1en.nyc ·
pochodzenia
rykan
Jak słychać w kołach p.oinifor·
zjednoczenia i ws.półpracy ze dodać, że ciężar dozbrojenia i' dobo
d0
stroninictwami demokratyczmymi w ro!"ego "'.yszkolenia W?iska . Pol• mowanych, w s•p -rawie tej nie po·
.
. .
' .
s!oego, dz1ękł .tel daleko idącej zycz·
·
·
b
.
~e1u. zwa 1czama antyro btmczeJ .po· liwdścl naszego sojusznika, został czymo.no zna~me1szych postęp·oW
htyk1 prezydenta Trumana. PfOJekt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • - - - - - • - -~ __ w
wniesiony--~·"""'"" • •""" - • • • • • • • • .., - - ..-.-.
ustawy antystrajkowej,
Pogląd swój motywował Snyder

że zmffiesienie stanu wojennecizi d
.1........
tycim•
ut
0
uvprowa
te
go a o~a
<>?1z.ucen1a ustaw ~ sprawach robotn'łCZ:yt:h, przedstawionych przez pre
zydertta TllUillana.
• Jeszcz~ w sierpniu ub roku minister rac Schw li b • h
111przee en . a<:'
P Y
cł:~ł. w artyk1;1le opubhkowanym w
plsmie ,,Ame111rca", że „jeżeli przemyslowcy hędą zajmowali D'ieprze·
jednane stanQwisko doprowadzą w
-zn' . · . · .1. -~-.
rcz:ultaoi d
k' „ e 0 ro razimema rOoaL'IJ'Jtym,

I

„.

;Y

z

znsic[łców

amerykań·
ostatnio do kongr~u
skiego, prz.Y'Pomina przedwojenne u·
stawoda-.vshvo Bułgarii i Jugosławii
które wydało te państwa na łup faszyz.miu.

ste~~;,:ns~~R.~S;::~~). ~[:Jn:~:~

nych Morl?'e!:thnu wygło,sił przez raw
dio nowojorslcie przemówienie.
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Wojny nie będzie, bo na straży pokoiu stoi państwo o tak gigantycz•
nych i nieogarnionych rezerwach siły, jak Z:Wiąze~ Radziecki, !"'.'iązany
w tel dz1edzJme z wszystkrmt narodaml miłującymi pokój".

Partia komunistyczna w Czechach ·
praQnie
. RAGA (PAP).
P

ohjqć

kierownitlwo rzqdu·

Pirezyden,t Cze- Czeskiej Partii KomU1I1ist~znej Kle·

Gobtwalda i powierzył fili
chosłowacji dr Benesz przyjął pre· mensa
zcsa Pal't:ii Komunisty.cZJDej Gottwal misję l<\rorzenia nowegÓ rządu. Dyp ł misja obecnego rząd.u ma nastąpić
• k.
k' h d
d
a na ·zam u ra. czyns Im. ose 14
czerwca,
Gottiwald za1komu1mkowal prezyden-------·
· centra Inego k cmntetu
tow1· d ecyzJę
' •któreJ·
wykonawazego' partii·· w mysi
Przed wyborami
·
--~-- „
'
·
p · K·
artia omumsty;czma, ?OWU\IU')ąc s·ię
w
na tradycje demokiraty:ZJDe, ~~sza
(PAP). Premier ru
BUKARESZT
premiera
swe prawo do stan0W1ska
w nowym rz~dzie. Prezydent dr Be- muński d·r. Groza •'.>świadczył, że
wyoory powszechne w Rumunii
.
.
. •
~e~z wyraz~ na to s~oJą .zgodę 1 o· 'odbędą się w sie.rip:niu lub wrze-ś
. ..
.
sw1adczył, ze bezposredtn10 po dy- . br
:• a moze nawet wczesnieJ
misji dotychczasowego gabinetu po· iniu
ser Gottwald ma przystąpić do two· w razie zakończenia ws'Zystkkh
przygotowań. Premier podkreś'ił
•
fz d
:
że wybory odbędą si w z ~i~
.
ą u.
rzenia nowego
. ę . 9'
h ł .
Pr d 1 B _
PRAGA (PAP)
ezy en , e z uc wa a'Illl ~wziętymi swego
· ·
.
przywodcę czasu w Moskwie.
nesz przyJął w sobo<tę

Rumunii

I

o prac

żonetem
~~•cznJch
spraw zaera
aninisfrów
I
I

od czasu •:>droczenia majowej kon przy$pieszenia tempa pracy. W
ferencji ministrów 61p'l'aw zagirami· [ lniu 4 czerwca zastępcy min·s·
_ spra'."' '! brów spr.aw_ zagran.icz.nyoh mają
cz,nyoh. Zastępcy mini.stró_w
.
zagraiillcznyeh poetanowilh omo· wysłuchać sprawozdan;a komi~J·i
......
najgłóW!Iliejsze g'.l61J>Oda1rczej w sprawie restytu·
W61Zystkie
w~c
kwe&tie w przeci"""' "'"""yszłego c_ii mienia ali.anckie""o w.e Wł.o"
..,.,.- ,-tygodnia i wyratili nadzieję, że szeah· i na Bałkanach, a w <la:iiu
0

sprawozdania
mogli p.rzystąipić do :red.ago 5-go czerwca wania sweg-0 ra:potrtu dlla Wiel- komisji, zajmująicej się sprawą
klej Czwórki -około 10 czerwca. kampanii włoskiej. S!prawozdoanie

będą.

•

.l'T.a15tępne p06ied"Zenie zastępców
spraw .zagranicznych
ministrów
odbędzie się w poniedziałek. N.ą.
porządku dziennym sp.rawa włos·
kich 7Jbirodniarzy wojennych oraz
pr.ohl>em pirzedwo~ennyoh trakta-

z!jmujące się p.roblemem odlSzkł()
d-0wań wł·oskich, znajdzie s1ę na
porządku : dziennym w dniu 11
czerwca. Cały porządek dzienny
ma być wycze.IIJ>any około 12 czar
a więc na trzy dni przed poa

Zjazd aktywu partyjnego, który odbędzie się w lo'woa.,
kalu RKS TUR został wyznaczony na poniedziałek dnia
3 czerwca rb. Początek - obrad, o godz. 10 rano. Uczestni- ~~:~~]l:1~c!:~~t~~~zyw~~~ ;;;::rn~:~:~~:Y. ~~ę
·
cy winni zaopatrzyć się. w piśmienne delegacje od posz- stępnyoh dn.iac mają oo.i spoty- Czwórki
;ltać .si~ tdiwa :r.a:zy Q,zi~ ~eJD,,
czególnych Komitetów.
I

·'

re-

WASZYNGTON (PAP). 61 głosami przeic.iwk.o 20 sena1 ameryikańskii .uchwa.\ił projekt ustawy anty·
::.brajkowej wm•iesiony przez prezypa·
denita TrUllllana. Senat
~agraf dotyczący ,prawa p<>Wołania
do WQj.ska straj,kujących robotników
przez
po objęci.u przedsiębiorstwa
rzą'd. Ustawa będzie jeszcze raz roz
patryw' ana na wspólnym posiedze. ob 'zh.
u 1
mu
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Po siło-Radzie

rzJJażill

pozytyw.n.ą próbę w najcięższych cza
ąach wojny, przy,pieczętowana została wEQJólnie przelaną ~rwią Annii
'Czerwcmej i Wojska Polskiego, (Ilwic11czona wspaniałym zwyći~twE>m
nac! wspólnym 'wrogiem - hitlerowskimi Niemcami. Następnie minister
świątkowski powołuje do prezydium
kongresu prezesa Związku.Dziennika
rzy Polskicl1 prof. Wąsowskiego oraz prezesa Sądu Najwyższe.<so ob.
B.:owskiego i rektora Akademii Górnicze.i w Krak01Wie ob. Goetla,
Z kolei głos zal:iera prof. Wąsowski. Mówca podkreślił d1>ni:>B!e znnm:;.;;:ii!:im:~:?!ZEZ:i~!:<!l&!l:::!:Z!'.!:!Zi:s!:::!:m::=i:!::::::l!!mll!lE•~:mi:i'lf•ISll~EmC:ll c•enie p:rac Towarzystwa P"zyJaźni
P·>lsko . ,11alr:·~o!ld-d i ob•~cnego k!>n
greim.
o prz.yb~ciu na
Zawiadamiając
kongres delegacji Związku Radzieco
poprosił
Nie będziemy dzisiaj pisać ani o istocie referendum ludowego, kiego, prof. Wąsowald
nas~pu
ani o jego znaczeniu. Nil( chcemy uzasadniać dlaczego postawiono zajęcie miejsc w prezydium
wiceprewyborcom trzy pytania i dla.czego właśnie TAKIE PY.T ANIA. jących .członków delegacji:
Akademii
Pedagogicznej
zydenta
Gdyby ktoś nie rozumiał tego, dlaczego tych zanadnień nie chcemy
omawiać jeszcze raz, odpowiedzidlibyśmy mu krótko: DLATEGO, Nauk ZSRR Kairo.wa, znakomitego
pisarza radzieckiego Panfierowa, zna
PONIEWAŻ MAMY ZAUFANIE' DQ DO]RŻAŁOśCI POLI- f!ego działacza w dziedzinie sztuki
A.
SPOŁECZEŃSTW
TYCZNEJ POLSKIEGO
art. mal. S7llna.rionowa omdziecldej
· , Chcemy na!omiast z elfl]ym spokojem i rzeczowością zastanowić
sztabu genera1przedstawicieli
raz
się, dlaczego władze naczelne Polskiego Stronnictwa Ludowego,
którego przywódcą jest wicepremier Rządu ]edno§ci Narodowej, nego A'rmii Czerwonej gen. płk. Tru
Czy tego bnikowa i gen. lejt. Okorokowa. ~rze
postanowiły na pierwsze pytanie_ odpowiedzieć - 'nie.
11
rodzaju uchwala wynika z głębokiego przekonania przywódców 1wodniczący kongresu red. ·,· .:ąso"t- ki
nadesłane
pismo,
powita;~ne
odczytał
PSL, że Polsce potrzebny jset parlament dwuizbowy i to taki,
w którym wybierani do Izby drugiej posłowie musieliby się legity- przez prezydenta Krajowej Rady Na
rodowej ob. Bolesława Bieruta.
mować ' poważniejszym wiekiem, cźy też uważają, że sprawa ta jest
Z kolei wieeprezydent Krajowej Ra
im obojęt9a, a, uchwały swoje powzięli nie w interesie r.eprezentoWARSZAWA (PAP). Dnia 1 czer·,organizacji poJ!ty~nycll, społecznych
wca br. rozpoczął się w Warszawie i zwią?Jk:ów zawodowych. Licznie .przy
kongres Towarzystwa Przyjaźni Pol byli przedstawiciele Zwiąiku Radzie
sko - Ra<l,zieokiej. Olbrzymią salę ckiego z a'lhba$adorem W. LebiedieKrajowej Rady. Narodowej -wypełni- wem i a&che w~jskowym gen. 'Margoście. słowem o-raz EQJecjalni delegaci na
ły set!i ·delegatów i liczni
Pierwsze rzędy zajęli przedsta~cie- kongres. Na mównicę wstępuje prele naJwylszych wfadz państwowych zes zarzqdu · głównego Towarzyst\va
--<>baj wfocprzcwodniczący Kirajowej Przyjaźni Polsko - Radzieckiej miniRady Narodowej - prof. Grabski i ster Sprawiedliwości Henryk świąt'Barcikowski, premier Rz-ę.dn Osóbka- kowski, który wita przybył~oh na
Mbrawski, wicep.remierzy Wł. Gomuł zjaz:d W- serdeeznych. słowach, „Idea
ka i St. Mikołajczyk, miniostrowie, przyjaźni polsko - radzieckiej - mó
podsekretarze stanu, przedstawiciele wi minister świątko~ski - przeszła

I •

dy Narod~wej prof. Grabski wygło- chwilach na.r6d pozll3.je swych p!'llsił.przemówienie, przerywane żywio- wdziwych przyjaciół, Właśnie w lar
na tadh cięż.kiclt doi;-wiadcze11 1111.ród pol
łowymi '>~:11akami 1 okrzykam'
.•arodów ski i naród radziecki podały sobie rę
czesć wiec~nej 1~1zyjqzni

Związku Radzieckiego i Polski. Prze- kę i zapn:y.si'ęgły ,fwięcie striec
WZ'l'Uacniać , hr:itcrską przyjaźń.

mówienie powitalne wygłosił pr~l!:es
Rady Ministrów Osóbka - .Moraw11ki
oraz ambasador Z'SRR w Polsce p.
W. Lebiediew. (Wyjątki dajemy osobno). Oba przemówienia były gorąco i owi_wyjnie przyjęte prze2' ~ebranych, którzy wznosili oknyid na
cześć ·wojska Pdskiego i Al'mii Czcr
wonej ..W imieniu WoSska Polskiego
zabrał głos I wiceminliStcr Ol:rony
Narodowej gen. dyw. inż. M. Spy~a.Iski, który po powitMiu kongresu podkreślił, że przyjaźń polsko-ra·
dziec.ka ma już e>becnie piękne .tradycje i przyniosła ona Polsc.:: wspa.niałe owóce zarówn • w okres-« "·alki o nir.podle.głoś6 jak i w okr<-sie po
kojowej odbudowy państwowości poiskiej. Omawiając wyniki ostatnich
rozmów moskiewskich, gen. Spychałski podkreślił, że staną się one ważnym czynnikieJ11 usta.lenia i wzmocnienia. suwerenności Polski.
Ja.ko następny wchodzi na trybunę, witany hucz.ny.mi oklaskami przed
stawicie! marszałka Rokossowskiego
gen. mjr, Oko:rokow, oświadC'zając
'
m. in. co następuje:
• „W życ;iu każdego narodu, tak samo, jak w życiu rojedyńczego człowieka, bywafo cl1wile ciężikie. W tych

W imieniu rl~lecia.qji koła Towany
stwa Przyjaźni Polsko - Ra.dzieckiej
gminy Łagiewniki, kopalni „La.giewniki" i ,.,Zygmunt", wygłosił krótkie
przemówienie. stary górnik ob. Sowiesło, dziękuj:j.c Armii Czerwonej
za uratowanie kopalń na Górnym ślą
i;ku.

W imieniu stolec!nej. UM.y Naroclowej i stołecznego zarządu'miejskie
go witał ko:ng1·~ pre-zydent Wa.rszawy ob. Stanislaw Tołwiński, a w imie
niu Mif!dzyt•artyjnej Komisji Porozu
miewawc;zej poseł Pododworny. Pod·
kreślił on wielki przewrót, dokonany
'w Rosji 28 lat tem,u. Powstało tam
pa.ńs~ robotniczo - chłop.;;kie, d~
żące do szczerej współpracy z Polską.
Następnie zabrał głos prof. Pliił
l!!din, prezes Towarzystwa Kul~uxal.
r.ej łączności US lrP 't r:i.granicą i
wiceprezes Akademii N 3lllk USRR. Po
zdrawinjąc kongre.<1 ·W imi"mu WSZY""
stkicl1 ~arodów 2wiązku na~LltlCkiego.
W ' dalszym ciągu pi·zemawia.ł sekretarz generalny Pol11kiej Partii So
Cyrankiewic.z.
tow.
cjalistyiezinej
(Przemówienie tow. Cyrank!ewioza
podamy jutro.

•

wanego nawet przez siebie s~anowiska, a dla celów zupełnie innych,
nie mających żadnego związku z strukturą polityazrrą kraju, natomiast związek zasadniczy z INTERESEM PARTY ]NYM.
Wyręczyli nas w odpowiedzi na to pytanie publicyści PSL, którzy ostrożnie, z właściwą sobie· swadą, ale powierzchownie, dali do 1 Szanowni Obywatele! Najti'walsza zmarnowane. Warunkiem zaś tego/ trwałego pokoju i }ct;ózy w sojuszu
zrozumienia, gdzie należy szukać przyczyny tego stanowiska. My i najcenrueJsza przyJaZn w fyciu powodzenia jest trwałość. przyjaźni i przyjai:'l1i nu.rodów słowiań!!kich wi
dzi wielką ostoję tego pokoju i zawiemy wszyscy, wie o tym cały obóz demokracji polskiej, że trudno „ międzynarodowym to ta, która rov- w rod.zinie nRJrodów słow;ańskich.
W pojedynkę byliśmy zawsze bici bezpieczenia go przed wieczną ag-.rebyłoby ·dzisiaj, mając poczucie rzeczywistC?ści, glosować przeciwko ~ wija się i trwa nietylko pomiędzy
wiekopomnym uchwałom, wyrażającym się w przeprowadzeniu. i' rządami, ale prrede wszystkim ta, przez wroga niemieckiego., razem'. od- sją niemiecką, Dzięki temu nieprzeugruntowaniu reformy rolnej, czy upaństwowieniu przemystu. Zda- która .tkwi w szerokich masach na- nosiliśmy wspaniałe zwycięstwa. W ciętnemu czilowieko~vi po:konaliśmy
jemy sobie sprawę, że niełatwo byłoby nalcazać glosować svyoim rodów, a zwłaszcza gdy· ta przyjaźń imię wielkich celów obrony naszej już - Polska i Związek Radzieckizwolermikom przeciwko granicom zachodnim Rzeczypospolitej i to •j jest podparta wspóln)'llli interesami. wolności i niepodległości musimy tak wiele uprzedzeń i nieutności wza
· właśnie w chwili, kiedy ataki na te. granice przeprowadzane są Takiej przyjaźni nie zniszczą żadne przekreślić wszystkie lł11Sze ura~ i je.mnych i położyliśmy trwałe fundar
często z furią przez rze'cznikÓw międzynarodowego kapitału, mają- trudności, ezy nieporozµmienia przej krzywdy. Wspólne cie?il>ienia i walki in.enty pod wspólny, dobrze rozmnia
, cych jeszcze poważne udziały ulokowane w fabrykach niemieckich, serowe. Podobny przykład trwałej, naszych narodów pod butem okupan- ny sojusz i przyjaźń. Generalissimus
głębokiej, opartej ·na istotnych inte- ta, wspólne ruiny i zgliszcza. naszych Stalin i całe jego póstępowanie woktórycli demontowaniu tak gwałtownie obecnie się sprzeciwiają.
Dlatego trzeba było W danym wypadlcu wyszukać taką diogę resach reprezentuje przyjaźń polsko- miast i wsi, wsp-Jine pomaganie so- bee naszego kraju i naszego narada
radziecka. Obiektywne warunki dla bie w potrzebie i niedoli, a przede wskazuje nam dobitnie że jest on
wyjścia, która w pierwszym rzędzie nie ściągnie .na siebie gniewu
·
i nienawiści całego narodu, a pozwoli podkreślić to, co zdaje. się być przyjaźni między bratnimi narodami wszystkim krew żołnierzy rńdzieo- wielkim przyjacielem P~lski.
słowiańskimi istniały od wieków. Na kich i. polskich, wspólnie przelaiia za ' Zadaniem tego kongresu i Towawłaściwym mot)'wem tej uchwały, mianowicie ODR!pBNOść
r WŁASNY KIERUNEK POLITYCZNY. Kierunek, . który nie ~~y t~, z uspos~~ienia. pokojowe~ świ~tą sp~awę "'.olności naszy~)l na- rzystwa Przyjaźni Polsko -- Radziee:oyJą nie z podboJow, ale z wlasneJ l'odow zmazała i przekreśliła wszy- kiej jest pogłębienie i utrwalenie
mieści się w ramach Rządu jedności Narodowej. I tutaj. należy
jeszcze pod!rreślić rzecz jedną. Przy tym ogniu mają być .pieczone pracy, pokrewne są sobie językiem stkie nasze dotychczasowe błędy, przyjaźni polsko _ radzieckiej którą
zaaiczam do głównych filaró~ poldwie gąski. W pierwszym rzędzie chodzi o niepokój, wyrażający i kulturą. Jeżeli w naszej historii krzywdy i winy.
Historia nasza również zapisze zło skiej racji stanu.
mieliśmy jednak okresy walk i niena
się w tym, że wynik referendum ludowego, opowiadający się w spo·
W imieniu Rz.1du Jedności Narodo
sób stanowczy za dokonanymi reformami społecznymi, słusznie ~~- wiści wzajeni.nej, to winę za ten stun tymi zg!oskami ilnię zwycięskiego
liczony będzie na rzecz :1jednoczonej w działaniu demokracji po]- rzeczy ponosiły nietyle nasze narody, wodza i wielkiego męża stanu Gene- wej życ 7..ę kongresowi 'owocnvc:h ob5/ciej, a następnie, że wynik pozyty~vny przygniatającej większo§ci ile nnsze rządy, rządy antyludowe i ralissimusa Stalina, 1.'tóry patrzy w rad nad tym wielkim zagad~ieniem
anty-narodowe. Nie i;rn.ła też przyczy daleką przyszłość umocnienia długo- i dziełem.
społeczeństwa przekreśli mrzonki o sile politycznej przeciwstawia_ _ _ _,_ _ _ _ _;..__ _ _ _ _-r-_ _ _ _..:__ _._
n~ tego stanu rzeczy tkwiła w szero
jącej się walczącej 'c:Iemokracii. Mówiąc językiem· prostym, glosoivanie takie, .jak tego wymaga interes państwa i najofiarniejszych kich wplywech na te zagadnienia
A
warstw społecznych naszego Narodu, nie pozwala •zqyskontować na naszych wspólnych wrogów - Niem"I
,
ców. Dopiei·o groźba niebezpieCzeńswój rachunek głosów wszystkich tych, KTÓRZY NIEZADOWO
przyJqźni
LENI SĄ z PROGRAMU FASZYZMU.NA SW/ECIE I W POL- stwa zespoliła słowian do wspólnej
Gn~o
e' ~
SCE, . i każdy, kto to niezadowolenie chce wykorzystać jako silę, walki i w:;pólnej obrony przed wromogącą, wedle pobożnych życzeń, 9degrać swoją rolę, musi się wy-,. giem. Taki przykład to rok 1410, za- , M~SK~A (PAP). Age?cja Ta~ t:go pism~. zawieraj~cy a11t. przekof1czony wspólnym zwyci·~stwem mi conos1, ze władze tureckie skonf1- cm~ko gen. Franco. · Na zapytanie
odrębnić i odróżnić. Na to nie ma żadnej rady i tej sprawy nie za~ysięcy egzemplarzy pi-_ redakcji tego pisma. ?oselMwD tułatwią ani dyskusje, ani uspraw.iedliwienia, ani najbardziej uroczy- litarnym pod Grunwal~em i po 535 skowały
latach rok 1945, rok wspólnego zwy- s.ma brytYJskJego pt. ,Chief" wyda- reckie w Kairze odpowiedziało że
ste deklaracje.
Po za tym nam, s~cjalistom polskim, tcudno to uważać za przy- c:'i]stwu i tryumfu Słowian i innych wanego przez „AngJ.iikó~ w Kairze HisZ;pania frankistowska po~,.,staie w
padelc, Że właśnie oba najbardziej umiarkowane - mówiąc deli- ' natodów nad barbarzyilstwem nie- na użytek Turc)L Chodztlo o numer przyjaźni z Turcją,
· lclm 1· f aszyzmem w ago'1e. G ro'3a
w sic/ad działających · m1ec
katnie - stronnictwa polityczne, wchodzace
.,
1
legalnie ugrupowań, chwyciły się tego właśnie pytania i n~ nie da- jaka ostatnio wisiała naa światem,
a w szczeg6lności kd naszymi na.„
dzą negatywną odpowiedź. '
Dla nas jest jasne, że oprócz względów wyżej przytoczonych jest rod::m, 1 słowiańskimi i bezprzyklad- .Pozostają ,na t~renach i1affowych w Persji
jeszcze glębs:ty sens tych uchwal. My pozwalamy sobie stwierdzić, ne. zwyci;,:stwo nad barbarzyństwem
MOSKWA (PAP). Agencia TASSjpi&mo przybyłego nredawno z poże równolegle do' chęci wyodrębnienia się., jeszcze swoją rolę odgry- niemieckim winny spi·a.wić to, aby 0 • donosi, iż dzienin~k ,Rahbar", wy- !udni"'"ego Iranu
t I 'k D
b·
·
h
'
wa także w tej decyzji ZASADNICZA POSTAWA PROGRA- wocc tego zwycięstwa nie zostały. ch oca:ący
.
· . d czy„ e m a -astu•
k-~·,
w Te erame, opu hkował
ra, tory stw1er za Iz w Abadame
MOWA obu wspomnianych kierunków politycznych, które - acz.
' '-_1. h'
dclz' ł
'.!-' ł
kolwiek wolelib)'śmy nie wsponiinać czasów odległych - umiały HlllllH llHHllllllllllllllllllUllllllllllllllHllllllllllHlllllll
mdusk1cli
ia y WOJ~
Wiucia o
.
•
w poprzedniej naszej niepodległości niejednokrotnie znajdować
0
r 37
wspólny język z rzecznikami interesów prawicy społecznej w
WOJennych, chromone przez woJska
Polsce.
Dlatego należy wszystkim szczerym elementom demokratycz- · .
Wojewódzki Komitet Organizacyjny Zjazdu Pepe- hinduskie. Teren koncesji naftonym odrodzonej Polski uważać pierwsze pytanie jalfo. PŁASZCZY sowcó~. Utzestnilców Wa1ki z Niemcami przypomina, że wych Został zamieniony - według
ZN!p, ·na której rozstrzygać się 'Qędą dwa światopoglądy, dwie idee Zjazd odbędzie się w Warszawie dnia 16 'czerwca b. r. słów autora · lisru - na bazę' stra,
i dwa kięrunki polityczne.
tegicz,ne, gdzie bryityjczycy kQ11M;enDlatego na pytanie pierwsze, mus'fmy swoje TAK powiedzieć Należy· najpóźniej do dnia 6 czerwca br. zamknąć listy
zgłoszonych uczesti1ików i odesłać je 'Komitetowi Orga- trują sprzęt· wojs:kowy, wyslany z
zarówno GŁOŚNO, WYRAŹNIE, JAK STANOWCZO.
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Ludzkość ·~ęc.zo.na wojną, t'ę-

skniąca do pokoju - skłohn.a by
ła temu nowemu tw.ornwi mię<lzy
prawa -

pr:zy!Pisy-

wać ws'Zystki e zalety, jakich brajeżeli
kowało LidQ;e Narodów , aru'e
ID•'J
zalet tych w żaden ..,.,"""Ób
--r-""'

cie.szyc· się
żna było z.naleźć nadzieją, że z cza.sem i one faktem

się

staną.

Bo
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I PO.RAMIE
drałia

·to zb gi· ma to
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Klasy1CZD.ym tp.rzykiŁadem takiej
zaciemriiaj.ąiced .iJnter.p.retacji je.st
s;prawa peri;;,ka, całkowicie już w
bez.piośa"ed.Iri.ch ro.zmawa ch wy.J.aś
llli001a. A jednak nie zeszła -Oilla z
\POIZądku obrad, mimo wycofani a
skMgi iprz~ !Persję, gdyż w mysl
komenta.rzia ipewnych ipaP8tw, zasiadających w Radzie Bez.ipieczeń
stwa - Persj.a nie ma ;prarwa cofnąć s'W'Ojej skargL(!?).

wodaw.ca mię<llzynarodowy - Nal
sunku do' samej or.g ainizacji mię-, ko)CYWi. Rze<:z jednak w tym
Zj€<l!noczone - twom:ą.c 5tarody
w
wyskokó
tych
wynik.u
w
aby
ip.okoju.
dzym.a111:><ioweg<>
- niewątpliwie miał
O.N.Z.
tut
tyftko
e
Jest rzeczą ze wszeoh miar cen· nie na.stępowałlo przyjazn
ułatwienia międzyintencję
jasną
ipo
nawzajem
się
anie
poklepyw
ną - gdy przedstaw iciele ·różcy, kJa•ro.w a
W6pół:pra
wej
pańistwo
.
foto-grafia
W6łpólna
i...
r.pmieiniu
się
mogą
narodów
nych państw i
sytuacji. A
h
ikowan,y·c
s.koII11I>l
ii:ia
zej1ść - i szcrzeirze IPOw'edzięć so Rzeaz w tym, aby w koTuSekwe.np-0&.Lczeacja
interpret
m·
tymczase
e
wzajemn
się
wz:m:ogiło
bie ną\v:Zajem co im &ię ID.ie ipod-0- cji debat
w
statutu w
artykułó
g.óllllyoh
do
zauif.a.niie
i
,
moca;retw
zau:fanie
.ntów.
k.ont<rahe
ba, co iich razi u
różny::;b.
wicieJi
iprzedeba
uJęcm
A szczerości, -często :nawet brutal- ni:ch małych naTodów .
Prawnicy wiedzą dio.skoin..ale o ipaństw bywa s'U'biektywna. Nie
nej - w dyskusja ch na Radzie
rże każdy pr.zepitl ustawow y ohodzi fu:n o wyj.a.śnienie, lecz o
tym,
o.
hrakiował
BeZ\l)iecze~bwa nie
enie, a.by w tej za<Ci·e mo to .
O cóż tu chiodzi? Czy nie
Wyskoki t-emperam entów Jl<?5ZCZe podlega tnterpret acji. Rzecz w1· zaciemni
bas.ad:
dk'1
l:mosfenz:e - wycią'QllląĆ
a•
•nionef
była
ta
· -'-·or
am
- " .co
em
PTZwa
góllllych mężów 5tanu - nie za- tym, aby intenprret acja
·
dl1a siebie jak inajwięcej Jwrzyści. 'Gromyk o nazwa„ c h ęc1ą
i&y1'1A.a·
międzynarodDwemu ipo- zgodna z myśdą prawoda wcy. Pra
grażaj.ą,
a
·ONZ.,
w
cej
do~inuj-ą.
rnli
nia

O.N.Z. ukDchan e dzieck.o NaJrodów Zjednocz onych, poczęte w
cz.a.si~ wojny, i u kreeu jej
zrrodzone w San Francitlco - nie
b:yło nieomal, Jak dotąd k.Tytykowane.
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Jurczalla

cji?
Rok minął. W ciąig;u tego roku
ów ONZ spotkał 'Zawód.
entuzjast
N:ikonoro
za
o
'I'ozesł.aintego
od
ła
(rt.) Ubiegłego roku odbył się ozasem cała &prawa zagmatwa 1
cji Narodów Zjed.nócz onyoh, a
j€St straoeue. Gdyby
nie
nic
Ale
się, jp'O'nie-waż, jak się okazało, Ni wem -listy gończe.
przede wszystki m Rady BeZ1pie- pr.1ed 51Pecja1nym Sądem
j.ą :z pum.ktu
o.rgami.zac
było
ONZ
brujest
lat,
40
ma
Ni.ktonorow
, wezwany do Łodzi na
czeństwa, ptrzswiinęł.o .s.ię i prze- w Łodzi proces. :ro.sjanina, mies-z-1 k-onorow
i iprawn~
go
forma•lf!l.e
widzenia
-wy-gląwzrostu,
o
średrnieg
netem
w spirawie iinnego gestawija się po >dziś dzień - szereg I kań ca Łodtzi, Aleksand r.a Nikona- świadka
to i tak bez dolnych·
łą,
-dookona
iek
Ktokolw
ta.
ilD.teligen
.na
da
czujnosc
zmylić
zdołał
p1robJemów, których rozstr.zygnię- rowa, który w 'Okresie okUff)acji pow.ca,
miałby wiadomoś-ci o zbiegłym ohęci jej rumestnik ów, nie wielki
ącego go millicja!Ilta
cie pokój urwairuink"Owp.ć może. niemieck iej poz06taw·ał na 116łu- konwojuj
pożytek. I odwirotni e
za·raz ip'O wyprowa dzeniu go wim.ien natycban iast zakomuni k.o- ' byłlby z niej
Lecz zagadnie nia te, mimo, iż czę- gach gestapo. Został on wówczas zbiec
tężą staltutoprzezwyci
chęci
więzienia ~ Wr-onkac h, gd'lie wać je iProkurat wrze Sądu Specjal dobre
śc~owo, z fonm.Mnego ·punktu wi- skazany 111a 10 lat więzienia. Ła-1 z
ania.
niedomag
.cyjne
r.>I9'aini.za
i
we
!ka.rę. Wszczęte zos·tało nego w qxl:zi, względnie inajMiż·
1neba je tylko wykrzesać.
dzenia - załatwione z,ostały - g-Odny wymiar kary tłumaczył się odbywał
T
eństWaj
bezpiecz
om
z
ustalenia cko- szym wład.
m~rytorycz.nie rzecz ~iorą•c, są I b:r.a klem k001ikretny.ch danych o ~och<>:1;;.enie, celemnieza
R. LESSEL.
.
1leżnie zaś !Publiczn ego.
ucieczki,
hcznos-c1
dokłado
Wiedzian
wJ.e.
dziś w tym samym Slbad1um - co Nik0111oro
,
w dniu ie~ oddania pod dyskus- nie, i-e pracował dla okupanta
czy
t,
natomias
był!-:>
wiaidiomo
nie
ję.
Problem y Indonezj i i Grecji, i kogo wydał. Doipier-0 po zakoń
pir-0- czonym :procesie wyszło na jaw,
zdjęto z ;porządku iobrad że · N:ik.onornw· na'eżał· d0 miJpE'W
Czyż
tokółem komprom itlowym.
•
•
konfiden tów niemiecnie~iszycli
życio
no
protokółem tym załatwio
po'b.
mu
n-0
we sprawy narodów Indonezj•i i kich i, że !POWierza
śl<>słonecznej Hellady? Czyż fakt, iż ważne zadainia a mianowi cie
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d:Y. pr~adący te ?a<lan!a ~~-!zarządzona s~k 1·a.
zany Jest • zaikoonurnkowac 'W821Dte1-1·
Aavliu nie poprze
wy>nEki ONZ. Wym-iki te później
&Ze
mo~ą
którzy
:·y,
ar.chitektu
KRAKóW (PAP). Premie~ Osób- dzież, studiująca na terenie kra.kowldenrow
1J8D. Franco
'
ane.
opubilikow
poliit.echmiiczmych.,\bezpo~rednio na , miejsc,u zamajomić mają być ?'Ó\wlież
ka-Mwaws.ki ufundował dbtacje w skich wydriałów
JORK (PA?). ~~iNOWY
~I
~h
mi architekto.nicz'lly- Mei;ioriał ~on~~
wys~kości ,100 tys. zł. na ?~ą z ci~·zy ~ię .stałym ~parciem pri:zn.ie- s.i~ z arcydzieła
spraw H1szipan11 podado
ONZ
1akjs1a
a
rozitoczenł
sc
komeemo
kre.sla
kolei stołowkę dla stude.rntow kra- ra OsóhkirMorawsk1ego. DocenłaJąc ?.
ukończyła
iż
ła do wiadomości,
poliitechnia- m:zegbmie położenie ma<teria1ne sł.uwydziałów
kowskich
sprawowa nie, dotyczące d.ziałalnony.eh. Stolór.v!ka ta przemacz ona jest de:nitów pre.mier nie szczędzi do!acji,
ści rząclu gen. Franco, krore będzie
oddziałów
dla słucha.czy u.częsZJGzajiących na gdy ch-0dzi o ich najri;ywol!n-iejsze i'll- w.kiróroe ogłoszoo.e. Podano do wia~
Szywykłady w obrębie · t:zJw. Oleandrów. teresy. Następnego dnia rektor
®mości, .iri: stały pr.z:edstawiciel Wiei
ZłllHu d l~h::ily Q8D· Serra do 11188~18
1 uuchomieniu szko-&ch usz zaprosi! goki, uczestW jej uroczystym
kiej Brytanii - w Radzie Bezpiec.zeńszeroką
oa
zakrojony
wykry:to
że
RZYM (PAP). Donosza z Mediow_zięli udział: rektor Akademii Gór- niiczitcych w obwaroiiu s-tołówiki na
skalę spisek. Jnsipektor odmówił u- ~a Cad~a111. ~awi~~mił. komisje,
prorektw Oleandrao h, oraz g,~ d~ienn:ika· hnu, że tamtejszy urząd policyjt11y
mczej ~'.-0f. W. ~oete1,
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l'Z ~
t.o,
na
wodów
rskich,
clziemcika
oji
niedySkire
SeNa. Generał ~
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prrz.ec:btawicielorn prasy, st-ow5kimi.
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Dach ~ad głową

r

(Stg.} Na odclnku mleszkanloWYm
u nas niestworzone nieczy. Z kiimkdlwiek Pomówić, słyszy
sie tylko ntysk.iwanla, żale i skargl
Ludzie są niezadowoleni. O przydziałach mieszkań nie wyrażalą się
-~OŻ
inaczej jak z największym rozgory_Powszeohna S/I>óJldzlefo!a Sl?Oiyiw- i zaopa·f:r,u je !PI"Zez . magazy:lly 599, •dÓ'W przemY'sll'.owycb." Torebiki, w
BLAS:KI I CIENIE
.
czen!em i oburzeniem. Gdzie tkwi
cow. PO'W!Sta!a. w roku 1924 z p.olą- stoMwek, żyiwłąćydh okol.o 14 ty- k'tÓ!r'""h otrvrmua·emy ~.,...~ty sin.n- . Jak wLdać, ,-zez tak JcrótkJ okr;!S źródło tego ~ anormalnego stanu?
n.ritdz ł
w
"~
"'".
""''.Y
.-v
,.,..
Dlaczego tak trudno znaleźć dach
czarua si'1~ te' ni
„ yz.wolenie" sięcy CJISÓb.
żyw.cze !l.oc:hod'Zą z wytwórni Po- dizia.tailności zro:biono W'iele. Byit to nad głową dla bezdomńych, lub w. a1 „Rola"... Okres :i>0wis'1arwania PoSKLEPY. MAGAZYNY,
WiSzeehnej.
bezspr.zecmiie okres
wYinat,:ali~cy
wrs-zechneJ byi1 ~kresem n.ajw1ięks2eWł'TWóRN1U::....
Na sipecjailną · ww.agę
zas.liug>t1óe \Vi~JJkiegio wysill!kiu, okres w kbórYII!l lęsających· się i mieszkalącycb prO'"
go rozwy<lrzen1a gosl}odarki kapi- Do S1PTawnego <t!Pl'owldowania mia doslkonal~ roz:w1ią;zana kwesttla ma- nic tyiliko ~nowiono
d,zi.ała1ność wizorycznie kątem u kogoś z .pracut~listycooej, dkres~m karteli i tr'lhS- sta. potrzebna 1esit dobrze rozwi.nię- gazytnów. Sii>ótdzielni.a P-Os.i.ada dwa ~rtliie1ni, a:le ją wielci<,rotnie rO'L- JąZ'~h :~~;:::~iana:~f;!!~as:::t u
tow. ld<!a S1Pó:łdz1elcz.a to byl ta sieć s'kll~ó-w. SP6i!l:hielczych, to magazyny na tow.ary SIPOŻYw•czo- winięto„ Oczywiście, że t-0 j<!Sizcz.c nas s'ftły,· znaczny napływ lwin.ośc.i.
krzyk protesrtru m.as robotniC!'lyab też otwierane są coraz to nowe kolonialne, IPOdernności 65 wagonów, za mafo ... w pr.acy PoW1S1Zec.lmej wi"'
pr·zecfwik<? :""Yzyiskowi ; ·krzywdzie l!)lacówki, mimo tr>wdności sipB'wodo- magazY111 w.arzYWll1'Y, 4 sikłady oi:i.a- dzimy jes.z;cze troohę bRiędów i uste- Początkowo zjeżd.i:ali warsz.awiame.,
społeczneJ, iedyna broń w walce wanyiah dJur.i:Y1111 zaJtud!nrienlem miasta lowe z bocz.nicami - oojemności re!k (za sz.czUiPlY asortyment towa- wilnianie i lwowianle, zajmu1ąc opu·
s!abyioh z silnJ'.'ITii· Ni<: więc d'ZiW· i brakiem wolnyci1 lokali łfandfo- 6 tys. ton.
Maigazyny sn>ożyw<ne rów w sW!epaoh,
niedositate<:zm.Je szczo'ne lokale łódzkie. Jcdnoczc~ie
nego, że Właśnie w Ło<lzi, w mie- wyoh .
W tej chwtili PSS posfa>da urządzone są wedruig najnow.s2yc:h wy'kwaHfHrnwany persone'l sklepowy, rozlokowały się w Lodzi centra 00
śoie fabryk, przyijmowała się ona Już 196 slklleipów S1Pożywiczyich, 66 wzorów higieny i orgainizawi :pracy. maira ilość s'kfitepów S1Jncjalnych, za urzędy państwowe I urzędnicy, ~ożyw, io'!owo, Sik:u1piają.c wio'k.óll' siebie mcleJ>6w l!la teren~ f.all>ryik, 7 skfle' CYFRY-slalbc
zn.aozenie
przywjązyWan tym Poczęła napływać fala repatrt~
bardzo lic~e za<Stęipy WYZD1awców . p&w w1nóklenniczyi0h, 2 slkłlepy z na- A teraz parę cyfr, kitó.re się nam przez w.ladze iS\lllól'ózie1lni do marne.n- łów zza Buga i Odry. W 'rezultacie
Pow1szeclma · z bies.;ieim lart prrzeję- czynlarrni ku·chenny1mi, ska~p z wa- wyidadrzą dllbrz~„mie.... 904 m]IO.ooy tów sipołecznych), mamy jedn.ak n'Cl· w murach naszego grodu stało się
la wszystki~ prrawie
~pótdzlelnie rzY\vami, 16 ski1ei'])!Ów monopiOil«Ywyc.h, obromu za rok i 5 m'iesięcy <lzia~a.1- dzic•jię, że nie ty\Jlko my W'idzimy te ciasno. Ale od tego c;iaistt wiełe się
· ~d1zkie, srcalająrc w ten SrPosóib ruch 2 z.akfady gastronomiczne. Ski!epy ności, 3 ,miliony ~a.pital!u udziałowe- niedocią,gnięcia i że w naij1blliższY'm przecież zmienlt-0. Urzędy i instytu. >óMzieJ.ozy na terenie miasta.
zaoP.a1ryw.ane s.ą w ohneb, ci.a>Stka, go (to 1Jrodhę za mało w stoswnm cz;asi~ zostaną OlJle us:u111•ięte...
nie cle ·centralne Si>()l\vrotem zo~tały prze
·
kap:usrt:ę i o.górki kwaszone (oczy- do obwtów!) i 11 i •J)ó! mirliona ka- od rraro przecież Kraików Z1b·11dow.m10: niesione do stolicy, a z m1eszkanlaROZWó.T SPÓLDZIELNI
wiśeie w zimie) z WllaJSnych z.ak~a- pitatu sipofoczneg.o.
· l(AJOT
mi jak było tak !est b;irdzo ciężko.
PRZED WOJNĄ
Aby dostać przydzi~ł z Biura Kwa-Zaczęto pracę
z trzydr~ies1toma
terultkowego trzeba mleć albo 'WYslkil·e;pami i dwoma piekamiami. Mia
lątkowe szczęście, albo duży talent,
mo to
specia1nY,
naipoptdarniel
zna-we.i
gos11:iodarce
i inioja•tywie,
docenianiu ipilanoprzez
·
ny jest Podktóry
p<ftęclem
sprytu. Oprócz
świat pracy doniootoścl zadań SIJJ'Młych zdolno$cl nnlleplel 1\st, lak
dzieJhczych - zaczęlla się Pow.szechtwierdzą wcale nie złe, lecz wiedzą1
00
na
w
szytbce
- dobre stoknm te11t11pie.
I tak w ro.Kiu
1938
sunki, wajomości. Taki stan neczy
posiadafa już: 3 pickaTnie mecliawywotat musi n:i!wlększy protest I
nl.crzne, cl.as.tkarn!e,
parl.amie
ka- , Za~aoda twarda, ale poniekąd
Kobieta, pracują"ca w, fabryce wo · ?m.akomity p1sarrz fra:nCUEki, natychmiastową reakcję ze strony
' wy, rovlew•nię octu, CC'11trafltn·y ma- usprawiedliwiona
koniecznością. hl'b biurze, z<lobywa pła·tną po- tA.narol Rrance,,za co kobiety win czynników odpowicdzlalnycb za sugażyn towarów, dwa slkla>dy opa:To- nakłonienia do pracy lud'li, crę- mocnicę domową., która zamiast :ny mu wd'Zięczność.
mlenne funltcjonowa'ilie naszych urzę
we, ma.gazyn warzywno-nabiafowy,
dów. Czy jest do ·pon~yślenla, aby
stolarnię i Jruź,nię i aż ..• 90 - skle1Pów. stokroć zdemo·rali2owanych swois niej wykonuje i <lźwiga c1ęzar
.Arzed wojną, opracowany był długo tolerowano metody ulektóOslemnaście tysięcy
cziłonków, tymi warunkami bytowania w prac .dom')wych, opiekuje się projekt, by pTaca domowa kobiet rych lódzłdch biurokratów z Biura
rekrututją-cych się przeważnie z mas Polsce, okupowanej przez ni-emiet dziećmi i t.d. Sama, jak.o pracują.- była opłGJcaina i. kwalifikowana, Kwaterunkowego, którzy, iak się w
rolbotn>iczydh, ~mleża !o do S\1Jć~i.ł-ziel- k' h
d
kilku konkretnych wypadkach okani. Ludzie, <lila. któryoh każide ipięć ic zbro niarzy.
ca zarobkowo .korzysta z przywipraca społecznie pożyteicztna. zało ignorują
często zarząozenła
groszv
. bv, ro poważnY1111 piro!J1cmem
Jako ,rezultat tej . zasady' k.auy lejów,
gdy
jej
siostrzyca,
która
'
T
.
.
kt
.
.
ymczCl6em., iPO wojnre, w
o- S\"yc'
„ 11 bezpośrednich przelożO'DYC.h: .
ose;czę<lzali na zak1:11p.ach
w s1pół- żywnościowe podzielO'ne zostały rue zm.a1azła pracy zairobkowej,
k b..t
.
ły
kł d
ł .
P<tmlłaląc trudności formalne, iadziclni <loś.ć duże Slł:osunkowo srumy, na kateg.or~e.
·
b"
; ed ·
rą 'O le Y me ma w a w ozy- kie cztm.viek pragnący . uzyska_ć
mając jednocześ'llie giwafancję, iż
me otrzym~ w . mrze posr me- ły - traktuje .s1ę p'l'acę więkswś- mieszkanie ma do pokonama, J>()mt·
nie zOl'.tarrą osziu.kani nia wadlze, ani
P::idział ten nioe zupełnie j'est tw:a pracy zadneJ pomocy, nawet ci kobiet jakó-spo·łeC'Z'nie bezwar- laiąc te okc'ficzność, że chodzi główjakqś!Ci towaru.,
1
szczęśliwy, a be7.&p.rzeczn.ie krzyw od. cza~ do czasu,_ <l~rywczo._ Ha· tościową. Zalicz.a się d'J ni~.zej nie 0 ludzi, którzy w Loozl stale
Na SJ)e;c:·i2.!111ą uwagc;, z.as!ruJS!:iwala dzący kobiety, zatrudnione w go- ruje ~1ę7 bezpłat~1e 1. 3ako ru: ro katArTońi kobiety, :uniIJ.aJ'ące się mieszkali a mieszkania Ich są zalQprned wojną . doskonale zorganiz6- apodarBtwie domowym.
robku1ąoa c::z;y tez nre pra1Cu1ąca
~.,,
'
-,"'
te przez innych; :te chodzi j}l w lwiej
wana akcja
sipdte.c :wo-wychowawpod brzemieniem niezapłaconej ~"'eś"'l wypadlców 0 , robotników, tak
cza. We v."lasnym domu wyipoczynona, matka lub ciotka, prowa- P~.tra~towa:na j~st jako czło>~iek pracy. A p~ecie.ż dobrze wyk.o- b~rd~o potrzebnych naszemu przemy
kowym, w Ustroniu
pod Łodzią , dząca g·oB1p.odamt'W.i:> domowe, za. mZl'neJ kate.rro.m przy ir-oz<lztale
"'
rzystana praca kobiety w domu s!owi...
•
organizowano klll.rsy wyipoczY1JJikowc liczona została, jakże niesprawie· ka1rt żywnościowych. To zawiera .e.5t <lźwignią porządku , eoołeczne
Inaczej ·nie przyd;ielalą mi.eszka~.
3
i przeszkoleniowe <lfa pr.acow1t1ików dliwie, do kategorii· ,,niepracu'1·ą--' k k o:rrupI e k.su mz··
.
• .
. •.. i•••'a, 'a" po """"11zan111
przez petenta
w sob'ie ~arvue
Pss' ·ora·z · kol""'l·e
.„, le·tn1·e ·d,'l a dz1"ec1·
h
d k
.
go, poprzez to, ze. u trzymu1e h ,ar k nk k "t
o „~„
adresu. Bywa, te u leiei· cz?onków. Ddk: rocznie 200 dzlecyó prp u tywnie" l ,pozbawiona ,gzości. SzczęśUwy posiadacz 11.rb
.
ł „ . _,
.
.
.
_
_,
.
o
re
neg
\
... i
''
k
ó
mon1ę, au i zurow1e -z:yc1a r""'zm szcz~śm interesanci poda ą po "
ci jechato ·z dusznych, niezdrowych arty wy,r wnawcze~, paczek ~da ipooiadaC'Lka kaTty „W" z biegiem
,
....
„cel
ł.a'·i·ch a„resów mieszkań, w
,,.
.
d U tr . -..i .
l"'""
•
T""m"'A . d
.
neg.o.
,„,...,
"'
„
1Mc miasta ·O s on1a, ~... zne s v11ce row u'"""'" L t. .
czasu wytlają się sobie i .otocze..
.
. których na 3 - ·4 J>O'koJe mleszkaht , .
opalaro ota:de. anemiczne twarzycz,
.
.
t . ·
_
Corz
na
fJo obywatelki posłanki ,
t
od wane
ki, n-dzie zaokr"·"'laty , się w~,ohntd-. · Czy ko Meta zatrudniona w '"''()8 mu czyms 1epszym 1 wa.r osciow
b
t lk'
· · tr
· ? CJ.. · zaledwie 3 os>tby. częs 0 ~ a
„
. . . ,.
"
..,, ·
.
o ywa e- 1 mm1s owie.
uz są nazwiska ludzi (przcwaznle szable cia!lka i srmurne O•CZY, kbó.re IP'rzez p.odairstwie domowym nie p!ra'Cu- 1S:zym...
.
. ·
. . ,_ na to Liga --Społ.-Ob. Kobiet'?
rownfków), 11 osiadaiący~h w LOOzł
cafy rok przYWJląda~y się
nęd'zy, je? Czy praca jej jest nieprodukZe praca dómowa J~ ~· uc1ązli
.
po dwa mieszkania, lub mieszkający
uc~~~5'zs~~h~:mie~~~~~g~walta i<lee tyw111a, . b'€1Z spoJ.ecznej wartości? W,~". a~Go·rbująca maximum ~mer-I Czy me por~ spraw~ tę prze- lednccześnie w naszym 'mieście~ n.a
s.poodzielcz.e ·drogą prasową, rndiozastanówmy się. Co TO bi kobie-I .gu i. s~>ł fizycznych, a jak,że nie· dyskutować?
zach1>dzle
ale to lakoś nie 1>rzef~
k'l
bi·
wid
tw" <l 'ł t+> 0 brazo
S W '
mawia · do nikogo' I nieprawnie rozpy
w~ i r mową, za aidała bi nioteki. j ta w d')JnU? UtrzymuJe czystość
zięczna, 6
lel' zi
·
•
cltaiących się, nie usuwa się z pusko~.a ;;amqksztatceniawe i~p. Spół-' ład i porządek s'Zoru1· e pierz"'
tych na ·częs'clel pokoi, by datS dach
dz1elima nie była tY'lko doorze nro.
'.
'
-·
soeruiąc:wn . przedsiębiorstwem han- szyje, łata, robi zakupy, przyrzą,:;a
- , - 'll&łi.1Dli
nad gfową doprawdy potrzebuJącym.
dl.owym, Jec,z róWlllież
ośrodkiem dza posiłki, myje, ką.pie dzieci,
U
~
«.U WW
• Ludzie kolat::!ą do Biura l(waterunwyichowawczY'TI1 i .5'poteczillym d1a pielArr.·nu1'e i wychowu1·e, a z dzieć
Wszy:s.cy· żoftnierz<! I i II • Armid, • 1939 r., w obronie Wesfor'!l"latite" i kowego po k:tka miesięcy, i,tdY inni
...__
,.,. • d
"'"'
otrzvmulą przydz.lały
stosunk(jwo
~arego ""er=,,,,tJJ •U zi,
mi w wteku szkolnym nierzadko kltórzy or.3.li czyn.ny wdział w wal- ~Ierlu w 1939 oraz w
Pa\V\5ltaniu łatwo.
PO sreśCIOLETNIM. LETARGU ... I oor~b!a z~dania do~owe ~ t~.
kach. z niemieckim naicid~ . ~ P.0-: Warszaw&klm w 1944 r.
To wszystko wskazuic na to, t e
Wojna na sześć I.at w:Strzymuie
Niewyczel'IPana Jest l:Ieta ~ej s!adaJą dowody na odma.czenia orDl
sk · lh b 1 h
musi być zrob!ony porządek w gos,_
k
d
.
r
d
.
I
d
.
.
I
a
W!!ZY
he
YI
Y·C
żolnjeirzy,
n~„arce
m!esztKan:owel. Istnle)ą kota'I\ pię n. ie .roz:wi1jtl!iacą .sJę z1a a~- ob0wiązkowych za]ęc, jak.· 1·est erami i kPzyżami, ecz o iznaczen
''"'"'
1
n
C a lY JeJ. .d or~b e·k nie:wyczerpana· cierpliwość
no·Ść . SIPo'1dzierni.
przy tych nie
trzymali, oraz wszyscy, po egilych w w.ailc.;i z naieźd.ź>c<t 11ie- misi·~ lokalctwe,. alo te jakoś nie dazostaie przez okupanta zm..zczony
·
.
.·
.
.
mied1i.m, tub mnatily.ch, p0s.ladają- lą znać o swo)ej działalności. Inicia·
i raz.g rabiony. · ·
wykonywaniu pracy częstokroć ktorzy 'POS1ada· a, p;rawo <lo otrzyh tywę w sprawie raciooalnego przyBud·zaea się w &hx:zniu 194'5 r. nieprzyjemnej, a zawsze bezna- ma'nfa me<lali pam·ąn;owy h.
.,Zp. cyoh prawo do W)'1Żei wymienioo:rc 1zl:lłt< mieszkań i usunięcia nłedopodanie o
· 'k
_..._
Powszechna zaczyna swą pracę od dziejnie męczącej. Kobieta w do- w.ar,:>z a wę 1939......:1945", " za Otlrc;, orderów i odzr.a.czeń,
clągnięl w pracy urzędru ów
.,..mowa, . od podsta~v .. f_)ziś po µólitora- mu pierW1Sza wstaje i óstatnia się Ni s sę i I3attJ k",
,,mvyci{'Stwo i odznaczenia :pośmierotine wraz z od- nośnycl, urzędów winny wziąć w
roczneJ -dznlal1110 ·-1 1. po poluczcn'v.
.
. W
ś<
„
od
• ń
pow'ed'nimi
dokllllTie.ntami
mO!!:ą swe ręce Z\':lązkł
Za rodowe. Na
: się z drugą
wielką
~p6lklzielnla, spać kładzie, Zwła9zcza trudna 1 ?1no. <.: 1 ~ 4 or:az
znac;.e ta- wmos.ić ich rodzl>lly, partie, Ol'gani- wzór komisji km1trolnych da walki
1-ód:riką, "rpóldziel'ni'l Fabryczną ~clzia ucij.iżliwa jest· praca w obecnych tlzieckich. iak medale „Za Oswoboz spekttlacią, związki mogłyby wyzacje, ins.ty'i:u·oie i urz.i;iciy, kierując
taja,q jednak t> 'lko na zamkniętych powojennych warunkach
gdy dzenie Warszawy", ,,Za wzięcie Ber- .
.
.
ł(}nlć komlsJe
kontrolr.e dla spraw
fa. biryk)
b •ra k
·
' .
Fna"
zasadą,, ze iolmerz, który sp~- lokalowych.
Rezultaty nie dałyby
.ł'ren.ach
".'
. . . może
: p,osvczycić
·
.
arr-tyku ł ow
i. pomocruczych
• • • ,. Za Pobi"dru.
~
na<l Qer 1na·nią" • się
·r
b
·
...
N
się znac:7)nym1 iąnz os1ągn . !i;-clam1.
t.
.
d
winni zg.tos!ć się do RKU do któ- n1 o ow1ązek wovec siwego aro- na siebie długo czekać. Ujawuione
sprzę ow gospo ar1Stw·a d,omowe.
. · . .
. du i Oirczywy winien być odrpowie- byłyby puste, lub słabo zaludnione
DLACZEGO TA DYSPROPORCJA? go. Drożyzna mydła, brak balii, re~? przy•nalezq
e\~ndcnc)'Jnue 1 di{io nag1rodzoozy.
mleszkanfn O'raz masa fikcyjnych !t1 11
Powszechna posiada 60 tys. cztron- wyżymaczki jakżeż utru<lnia zlczyć tam odn>owlednie dokumenty.
·
·
podwóJnrc zameldowanych
lokatoków. na 400 ty1s. zarejestrowanych pranie! A gotowanie, a .'Sprzątanie Odz.na.czenia przyslugują rów111ież Poda~ia należy Skifu.dać w ~~- rów.„
w Je~ sklepach 'kons'!li:nemtów. Jes>t w 'a'k trudnych
.
ś I . db - wszystil;tm tym, k'tó.r~y brali c.zyn- Łódź-Mia.sbo,
Odk:lzial 0d'Z11iaczenia
Dla czło)Vieka pracy mieszkania '
tu .pev.rna dysp.roporcia która do.J
na3czę c eJ 0
Y
.
muszą się znaleźć!
wodzi, że przy nawale praey orga- wa się warunkach! Brak dobrej ny urrJziaT w obronie Warszawy w 'li:]. Pomorska Nr IS.
niz,acyjno-gos,podarczei,i, zwi1zanej z wycieraczki przed progiem, ileż
o:t1dzc~1iem ~ię tej instybmcjl O:o ż:y- przysparza mozołu przy utrzyma·
c1a, me bylo czas~1 na rozwinięcie •
. .
.
.
naleaytej akcji ' i!Jiropagand.oweJ. Są- mu w CZY5tdsci podłogi lub po<lzimv. i~?nak 1 że bl~<i·d ten zost.anie sadzki. A więc pr.aca kobiety w
~ n.a1h1 121szym czasie na.prawwny domu· to .praca trudna i cięika.
1 że projr.kt sitworzen!a komitetów
sklepow~nch. wokól którego czJ"!lioJakby wygląda·ł w .f.abryce lub
,
no yuź od.powie<lml „h•wczek'', nie 'b1ur:z;e szczęśliwy posiadacz kar- .Prezydium M.ielskiei Rady Naro- dzln, począwszy od dnia 2-g.o do 9-go lub ustnie do protokółu, !>f'OwadZ0t1e'·poz.ostanie tylko papiernWJ.'m pro-j ty „W", gdyby „anioł domowy" dowej w Lodzi p1>dale do wiadomoś· czerwca 1946 r. od godziny 16-el do go przez urzędulących członków
1eM~m.
·
nie oz
ł
<l .
"łk
. ci, że na podstawie ustaw1r z dnia godziny 21-ej. OstatecznJe ustalony Komisli GłosowarJa Ludowego• - w
·
KARMICIELKA LODZJ.„
· uwa. ~a J~g.o p~s: ami, 27 i 28 kwietnia 1946 r. (Dz. ·URP spis
uprawnionych do głosowania wskazaniem dowodów .
.. Pan!<m et cirense.s" wo'lal! 'Rzy- stanem bielizny 1 ubrrama . a n.a- Nr. 15, poz." 104 i .105) w dniu 30.6. oraz spis dodatkowy będą wyłożoOd uchwały Otlwodowci I(001isi1,
miani-e .. Ohrle"ba, konserw, CU.k•rl\IJ, wet odpoczynkiem p-0 pracy za- 1946 r. w godzinach oo 9 - 21, od- ne do publicznego przeglądu w blu- nie uwzględniającej reklamacll, sluml~ka... wo!a wycieńcz~na o'lmp.a- robkowej.
będzie się stło'!o"anie ludowe.
rze Obwodowe! Komlsll w dniu 29 ży osobfo pominięte! w spisie w clą
CYJ!.~ą l~rraqą oct1~„t11~zcza1ą.cą Ł?dz;"
Zdoln')ŚĆ do n.racy .
d . . ..
Celem przeprowadzenia głosowa- czerwca 1946 r. t.j. w przeddzień gu 2 dni od doreczcnia zawladomie1
ktoz się
podeim1e, naka.nm1en1a
..
. . "'
ajnosc ula miasto Łódź podzielone wstało glosowania od gc'dz. 16 dogodz. 21. nia prawo zażalenia do przewodnizgifordnialego mlasfa, sprawiedliwego te1ze zmrrne1Bzyła by się - be'l na 195 obwodów. Obywatele miasta
w· czasie wyło:lenla sp·sów każdy czącego Okręgowe) Komisji, który
podzi!ab:I amery'k.ańskich darów, ro- „anioła domowego" - do mini- Lodzi głJłsuJą w. lokatach Obwodo- uprawniony do głosowania może Je rozstrzyga ostatecznie.
dzim~!'.':O zibo:in, cuikfl!I i wę.ldJa - roum.Praca kobiety w domu jest wej Komisji, każdy w obwodzie, w przeglądać,
ro-bić z nich
wyciągi
Osoba, której dotyczy reklamacja,
wrtaśnie Pows.zechna. Mimo, •iż rozb
h
k h
ł
którym pcslada miejsce zamieszka- oraz wn~si~ reklamacje. Reklamach~ ma prawo w c!agu 2 dni od dcręcze-·
0
dz:ał artykn1Jów ka.rtkowych iesit <l.la w
ecnyc warun ac srpo ecz- nia wzgl. posiadał do dnia 10 maja mogą być wno'Szone:
nia zawiadomienia o wykreśleniu ze
niei dużym ob::iażeniem,
pewne.go ną zasłu~:rą.
r.b. o lłe po tym tcrmlnJe zmienił
a) z powodu pominięcia w spisie spisu wnieść sprzeciw do Obwodorodzaiu ku1lą u nogi i zadaniem r.aA jak ta prnca jest irnktowana, mleisce zamieszkania w obrębie mia uprawnionego do ~losowania,
, we) Komisji.
czcij
d'efiqrtm;r;.'m• urtrn?ni.~rjącYIJTI z')baczymy n.a konkret!Ilym przy- s'ta.
b) z powodu wclągnlęcla do spisu
Obwody głosowenla oraz lokale
normalnv rozwio.1, w:v:Jmrwue 1e J:ik
.
.
Spisy ··uprawnionych do głosowa- osoby nieuprawnj()\nej do głosowa- Komisji' ObwGdowycb p1.1ua"e są na
n.ailepiei . ';'.nrow khiie
przez swe kładzie przy podziale kart eyw- nia będq wył<Y.i:one w bli1rze Ohwo. niu.
p'akata'-'h, umieszczonych w k.ażdeJ
sklepy ogr()!ime rzesze konsiumentów, nościPwyoh.
dowej Komlsłl codziennie przez 5 go, I R.ekłamacle .wnosi iię na piśmie oieruch()tności.
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Leon Sthil er o plqnach repertuarowych. upo_ństwowionych s.cen

. OPóżNIAJĄCE SIĘ TRAMWAJE.
Czyte•Ln:.k .ni:tsz, tow. Wł. Barań·
ii wamwai nr. 15,
s~i uskarża się,
, teoc.etyczni.:l z
mający WYCho.dzić
w0zownl co 20 an~m.t zjawia &i~ na
przy.sta.nku co 30 - 40 mi(Jł\lt, p.rzez
~fl §p\eszqcy do ;;racy i z JJJ a„y r<>bornicy tracą wiele czasu na wyczeklwa.nie na przysta·niku. Zu~~me
słUJS·zo a ,uwa·ga. Wedfog starego przy
sfowia ,„czas ·to .pieniądz" .i' ta·kie Je.k
o~ażenie sob!.e prz.cz praioowniików
K.E.Ł. teg•O „pieiniądza'' jest S1111u,t nym
objawem inieposiza.u.owania pracy.
Warto , by zajęta siię .tym dyrekcia

łódzkich

Szłetyński i Daozyński oraz z ab· kilku . wybitnych artystów i artys· a dJ:r starych .diz.ieci oper~tkii kła·
nłe
sycme (natu~alnie i!m,ncuskte,
solwe;itaml Wydziału reżyserskiego. Itek·
w Lodzi działa przecież Jeden J. Butltta reżyserska spoozyiwać be- nle1!łleclde, , 3ak to tta!bezw~tydnlel
na- ozie w wypróbow3!11ym ręku Wier- rob1ąl nlt;ktohre ~atryk, J toh,drz.) .ałtcdące
SOCl!IJ{}griafów
naici.e1rnwszych
.
Szle- na z cmtac . ou„ys a~yc .
m:ych. wt. Daszeiw.skf I wybitny cińskieo-o, . Korasnowieck!ego,
Dołdzie ~ok 1946 ~st r.Qk~em s.zekspll'o.wInatarz Otto Axer. Tu mo~łem :::~w tyński~o, Daczyńskiego.
za~ląść do przel"Wanych· w czasie szereJi: mt<tdszych reżyserów. Bedzie ~k 1f' rrzyApada '!'k~tm 3301 rbocęd~~~
z ~
a
powstania p11ae nad odbudową ży- to więc istny turniej reżyserów, co sm erc "; won1ans „ egio
•f:3urzą jv mo~eJ ~sc~
Tu bo· tylko wzbogaci ddalalność naszych ll_czc~~~
cia teatralne.go w Po!sce.
w.iem spotkałem dz.le1111 młoci'zież teatrów. Rozumie s!e, że i ]a po- mzait 11zi' aMiłwa~ s ę P.~~011 i;acji
K.E.Ł.
osz 1 w 1 -rpodziemnego „Płstu", żotrnlerzy-akto- zwole sttbie wziąć w nim skromny PW~e ~- k?
DEFILADA KAR"'TEK nr.,.
ół
B,erc~ns,.. ego.
rów z1Jad Oki, a wiec element ideo· udział.
„ " rvĄ
repeirłuar
aru.z ei szczeg owy
·
tt ·
d
kł
two· _ końezy dyr. Schiller - OJ!:łosl· Defi:laid.a karetek sanitarnych ?CI(.
Kompozycje scenograficzne
WY 1 s onny 0 en •zi~zmu.
POK", dnia
Tw;•o,cJinia
„
rzyć bcdą nadal Da.szaw.s~ i Axer, my wkrótce, po uzgadnieniu pl~.tnu W raanaoh
O NOWA KULTURĘ
- Jeśliołchodzi ~ :et pm1 nie~kid~ Tadeusz K:mtvr oraz Alina J~ku· RYrekcii z kierowill'ictwem Uterac- 2 cze:rwica -0 godz. 9 rano nasrtąali
kim, w osobach Stefana Żółkiew- uroi~ys1te p0święccnie karetek sapracy sp ? 0 zno-osw a owe ' l 3 c bowska.
i . sia1:i·oahodawego
sk.ego I Bohdan1a Korzenlow.skiego, nitarnyioh POK
'
REPBRTUAR
muóte:itr. dz!sle~zy potrzebuje wedł ~ w zapasach repertua111Dwycb ma- orli!~ z koleJtlum reżyserów I sceno· amJb1tiilwnsiu ren1tgenidldg1oznegio. ~o
Scltlller - to,
wt dałe1
me&10 mnlemanlaj t? na fro~cle zdie my dzfof,a 'klasyków połskk:h i ob· grafów, w ko11ctt Jll() zaitwietrdzenlu na1boż~.f1s1tw·ie w Katedll"ze i pośw1ękydtyQWiiene\ ~.alk :~rupowan pd~~~~- cych, sporo rodzimych, woale cle· r.rogramu arty.stycznego ·przez Min. ce111inl :j<:arntek, taibor samochodiowY
POK Wlraz z samoohcxl<l!mi kóT fa.
~ k.awych nowości, widl{)Wiska n.ajwiek- Kultury i Sztuki.
ra · czmo· u owyc 0 n01wą 0
Wywiad prOOJJirowacWił bryez111ych PCK przedefilimie ullicahodże~ te są gorętsze, 00 Pfć sze"o i kameralnego f()Jrmatu. nQ·
ST. OELAS mi Łodzi, Zg'ierz.a i Pabianic.
~w~ll a_kcię k1;1l!urową prowadz •wo~zesne feerie dla dzieci matsrch,
•
smielei 1 _bardz•e1 ce1?WO·
ośW11adNastępme dyr. Schiller
będą sub·.
o:eył, iż teatry lódz!de
wen:c.iooowane pn.ez Mlnisterstiwo i
,
przetz Woisko.
, TROCHĘ o PRZBSll OSCI
SZTU(A DLA MAS
- Nie ma nic 1'1zypalf1miwego w
fakcie obiecla orz~ze mllle dyrekcji - y.a opieka obowiązuje wszystkich
rorno-czyna artystów teatro do wytężone!, ołódzkich teatrów
~iow·ycn
się ilości
swoie wynurzc:iła Leon Schill!"T· - fiarnej artystyaznel i obywia.telskiel
'
Akc;a mająca na celu uk,r·óce- pod.etawa ·do otrzymania karty nyich trudnych wa•r unkach aproŁódź, ooza Warszawą. w okresie zarazem pracy. ,Bęck.ie c·na polegaw.alki o teatr ż~rwy, będący odl{t- ta na krzewaenlu Idei demo!cratycz·
wizacyjnych jes1 nie tylko przeciem w pófczesno~cl. była clirnitim nych, .na wychoWllUlłd w ich duchu nie nadużyć z ka'l"tkami żywnoś: żywnościlowej.
!Należy podkreślić, że ;eśili eh~ stępstwem, ale i czynem a.społec:Z
miejscem najśmielszych moich wy· mas pi-acowll'Jczych środkami sztu- cihwymi i dtopi!lnowania, aby
otrzymywały je j-e{l.ynie ·'.lsoby d-0 dzi -0 7JWalczanie nadużyć z karta- nym, pirzyczyniającym się do obnawiedzi. Tu, w mieście, ttiawni.a· ki·
Celom tym stu.żyć bedą obydwie tego uprawnione, zgodnie z noiwą mi żywnościowymi, czy też nad· niJżenia wydawanyc.h przy<lzialów
Jącym w okresie rroi~dzywoje11l11ym
na~dobitnlel przeslw•enstwa mledzv sceny, czol6wka ob!~dowa i try- in.strukcją o zaopatrzeni.u kal!'tko- miernym ich szafowaniem, konie- w drodze za0patrzenia kartkowekai>lt~I styczno-m.teszczań- buna żywego sł-OJWia. z wiekS1Zych
us~ro.l~m
sktm, a d~żącym ~o w~v~lenJa wlrowlsk 0 wy!M"ób-OwaneJ sile f)TO· ;vym 'przeprowadzana jest konsek czne Jest współdziałani'e czynnika go dla ludŹi praq , powodujfiicym
„Gody wentnie na terenie całeg<> kraju. społecznego. Każdy uświad<Jmio- trudności w pełnym realizo'wa.niu
!'le sood teiro nsłlr-0111 prolet:a~1atem pairnndowo-oświatowej, Jak
._ ny obywatel winien pamiętać, że prze-z ....władze aprowizacyjne norm
.
.
„Kram z piosenkami"
przeze wpse!ne" i
re~olucy1,11ym, wysitruwfiane
Akc1a ta da1e efektywne wyni karta niepra'Willie wydana w ohec żywnościowych.
i:nme widowiska o treścJ sr.ołecznej, wędrowny nasz teatr wyprawl się
,
1ąlały r.sa całą Polskę płynący re- na Sląsk Cieszyński, Górny i Dol- ki w p-ostad spadku ilości wydanv. na Mazury, na Pomorze, do wanyoh kart. I tak np. w woj.
.
z:onans.. .
·
. .
Tu klfkekrotitle zr.a!la'Złem scltt"OO W'elkie>J>Olskl, wmedzie gdzie tytp~ii:d atakami . ~cia1nvc~ i pół· ko pJękna pieśni, mu;yki, tnńoa i w~rszaW1Skllll Jedy~e w 3-oh ~~
oflM~lnych czyn.mko•w. !fu, iako pra- rdzcnnei:o obycz;aiu p:olskłego tak- wiatach: s-0kołiowsk1m, grurwolln.skim i o.sTrów Maz. wydano w
cv pozbawiony I ~ysze7.uty dzfa· nąć będą.
mcu marcu 0 6,339 kart· mniej.
ZESPÓŁ
ł~cz I rei.vser, ZY?!dorw!Mem atJno·
wpro,,,,:i •
·
W zespole aktorllklm. na!leJ)!!IZVIII R,
s!ere o wreJe czv·c1eJsza, zdrov.'S7..'.I
W oow 31 maja br· odbyło \ie I Termłn Dula · St>ółdzletczości, ttdo dalszej ukcfł pa.bi1C.z::Jac:i· Tu r.ano w Polsce, nie mi.Idą pe>wai· own.oczesn1e wwn„'"zie eą
uformow ć ml s"e u "!to pierwszy n!eJsze zrnfany. Przybędzie Jeszcze wadzane karty wymienne, jako w Warszawie posledz e org;mi;:.a- st !ono na 29 wrz śnJa. Uroczysto·
zes<>ół, silnleJsza ·wtczlą artystvczną
Centralnego Kom1tetu Dnia ścl teg rocm~o $więta · Spóldziel·
cyJne
ze mną i ze soba zwi11uinv. który - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Spółdziełcu.ości. Jak oo roku w a- czego odbywać się będą pod hasłem:
to zesPół pod mr0·m kierunkiem
mądzanlu tero święta ruchu ,Sllół· „Spółdzielczość realizuJe demokrację
nr.r.ez S<iero11: lat miaoował we Lwodzielozego wezmą udl.iał licme or- gospodarczą".
wie i W!!rszawle, w pewnym okres•e tworznc. znien w dzryny przez
gaJ&acJe SPOłeczne. • w' skł.ad l(o-- . . - - - - - - - - - - - - iycia
JllGWO
majq
schJf~ow·
re11kcfe „kolektyw (!)
mltetu weszli przedstawiciel~ CM· Wytwórnia ehe m·i'e li! o a
„mała"
t.
zachodzi
że
Sądżę,
drobne
cizytać
lubię
·Bardzo
(Kr.)
ski"·
PaństwoweJ TEO Fł l PAŁ CZ VNSKI
ogłoszenia na ostatniej stronie dzien pomyłka. bo ludzie o tak zwanel do- trał &ółdzlełezych.
ników. Można tam znaleźć wiele ko- brej prezencJi malą często prze• Rady Spółdzłelczeł, partii połłtycz- Łódź, Nawr.ot 43, tel. 220-52
Dl A.CZEGO W Lonzri
~ ,
Ocriw1<'rle dziś. w d.o te triumfu mlcznych rzeczy, cieka\Vy ma'teriał wr6cone w głowie i poświęcając za nych, KCZZ. Związku Samopomocy
:po1e~
Polityc~
'1eniokrllcil lu•foweJ. oocrobne krzvw- do jakieJś „camera O'bscura'' humo- du,żo czasu swemu wyglądowi zewnę Chł<JPSkief, Wydziału
PASTY DO OBUWIA:
!lv,. !akie mnie wówczas w Wiair· rystycznego pisma, trafiają się Jed- tr1.111emu, niejednollrotnle zaniedbują
sz~wiie spattmtv. nie bvłybv !Io po· nak i rzeczy smutne- Spó)rzmy na pracę. To pierwsze, następnie zacho- Wyche>wawozego Wojska Polskiego,
H
•11yl<le"ta. N11Hef,SzY clQwód, że na- przykład na rubrykę poszukiiwaczy dzł pytanie czy przyjmowanie do ZNP, wydziału sp(}łdzłelczego Spo·
Ligi Kobiet,
po r--imrrocle moim z sił roboczych, we wszystkich prawie pracy pod tym kątem włdzeula nie łecizno-Obyw.atelskieJ
tvchmfast
''
orzvmusoweł w drówkl teatralne! po ogłoszeniach powtarza się jako .la- przypomiba nam troszkę jakieg-0ś orpnizac:jl młodzieżowych 1 .Zrwiązł
o;trefle okuoacll hrytvisłde~. ofiaro- kleś stoo qua non warunek „dobra średniowiecznego rynku handlu nie- ku Zawodoweg,o Pracowników SpółH
ł
walfO mi kierOWTilctwo Państ. Te.a· prezencja". PoszulruJe sle woźnego, w<>lnikami, gdzie lywych ludzi trak~
tru Polskiego, albo kierownictwo sekretarki, maszynistki, fryzjera i towano jak towar I badano przede dzielcz;ych.
99
Do prezydium l(omłtetu powoliano:
wszędzie ta „dQbra prezencja". Sza- wiszystklm ich walory fłzv :zne.•. a
r~P-lsklch scen dram:aty07,nychOt-O nownJ chlebodawcy uważają widocz wresz~ie zastanówmy się co mają min.' n. l(uszewlSk:iego jako . prze- ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __..
Cóż ies7.cze mnie neciłoP
współpraca z takimi artystami, jak nie, że W!1 clegantowany woźny, plęk robić ludzie bez prezencll, ludzie doODCZYT ANDRZE.JEWISI<IEGO
Kirecz- na, wymalowana sekretarka I ma· tknięci Jakimś wrodzonym kalec- wodnlcri;ącego, Jl'OS· J. Żerkowskie·
Romanówna, ZeLwerowioz,
W środę 5 .czemvca 1946 ir. 0 go@
mar. Woszczerowlcz mk cl wszyscy szynlstka czy też fryzjer z zalotnym twem, czy zeszpeceni przez wojnę, go, dyr. A. Rmwadow1skiego, Posredutowcy bogusł~Śzczycy z któ wąsikiem i zaon-dułowaną czupryną co mają robić nie bardzo ładne i nie J. Domiinko. dyir. E. Szuberta i ob. 17 w sali ,,Czytelnika" Plotrkowdole i' niedolę okażą się zdolnlejszyJJli pracownika- maiące się za 'co ,wvst!'o:ć urzętlnirz I(. Jędrzejewskiego. , Sekretarzem sim 96, I piętro, odbędzie się od·
rym.ii prz.etywałem
a\ml nlialżnłkfoś, kto slęt ni~ o'dznacz a kl.dfrtyzJerzyt, wolź!lć.I? Wartoby się generalnym Komitetu Źostał dr w. czyt Jerz?go An~rzejewskiego. pt.
,,rewolucji te:1trrunei";
nai;zeJ
„Zait!ldnlema oolskll!go antysem1ty2'Jo
,
I
e reprezen acy1nym wyg1ą- na YllJ za sanowi
wreszcie z reżyserami tego fMma- spec
mu". Wstęp bezpłatny.
-Marlanskl•
.
Krasn.owieclci dęm.
. tu co Wierciński,

-

JU1nlsterstwo
PO.wier.zenie pr.z.ez
I(uMury i Sztuki dyrekcji upaiistwowlonych teatrów łóc!Jzldch lc:llllemu
z najwybitniejszych reżyserów, Leonowi Schillerowi, jest wielkim wy·
darzeniem w życlu teatrn!nym odr@dzooej P-0li-:ki. Z ńallwiskicm Leona Schillera zwiii;zana jest cier.nista droga artystYc.zno-spo!ecmego,
postępeweg() teatru polskiego i walIm o !ego demokratyzację. Wielo·
wzl>oletnia ditiałatność Schillera,
„t k „
gacił
a , naszą -Z u e _ce~ 1czną ,0
moćst". 0 bezc~iych ,,c;.zyci .•. z ~to~\,Lodź~
ryc:t _daf na . 'raoz~ byt
w ore wys w,o~e Y Y a :e ar,
ft~dllłllł.a i reżyserskie, Ja~ . Cianka:
. ' „~ap tan z Koeuen I~.' nle:ro110n:.
nN~ne :•Krzyczcie Ch_In,r •. „Ry1wale
1
szereg
k<Jome<!ia
i~n;~skia
.
·
Pra~ąc zorientować się w pianach dyr. Sc'1ltl':"ra ~.lilie pracy
łódzkich, ll!l&•'~twowlonych teatrów,
:nwróc !lśmv się , do niego z prośbą
,
o wywwd.
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?om ~ Instytut ~a~~dn~, a. za-1 ob6z w Pnu;zk.ow_ie, końca:y się ~-1 brani.a i· oialo, ~d bielizną.• Odbi6'1''atyrtu,łQ'Wa,1'!.1ł ,.Zbrod:oiza menweclca w tyrologię powstanc6w warszawslaf,ck no kosztownosci, scyzoryki, banlcnoty. Za o'[Yieszale oddawanie '[»"Zedw obozach k.onun'fll'acyfwyah.
Wars:mwie".
flierwseyoh diniiach puwst:a- . A oto krótka relacja, świadka za- miotU .nie tylko bito, ale zid,bij(J,Q!JO, W
Jud
Szpi,tala Wolskiego. moich oczach zastrzelono mężczyznę,
zie
Mieliśmy możność poznać ogloszo-j ki był „rozklad '[Yracy" hitle'FO'Wskich nia warszav;3kiego ludzie dobrej wo braneg'o
ne dotychczas dokumenty historycz- oprawców. Z lego faloflu zd<IIUJ</Jla so- li trosU1Z11li ai~ o zabe~eczenie dl.a f, Wkr6tce grwpa do której i ja na.le· któremu ZJMiął się pasek od zegarka.
ne, dotyozqu zb;.od:ni niem.ieckich bie · sii'rawę świadoma większość na- historii, dla przyszłych pokoleń tych żalwm zosf;ala wyproioo.dz01UJ, na eg:e W dlrodze na t. zw. Zielenio,k żołdacy
dokonanych na ziemiach piolskich w rodu polskiego, stojąoa na stanowi- faktów i zdarzeń, które mogłyby za- kuoją. Podprawadz<YIUJ 1UUI do palą- WJ/ciągali z kolumny młode kobiety
NajptrVJ.sf,szą, a cego się już wi13lkiego domu i tam i wciągali je do dornów dla cel6u1
czasie sześcioleAmiej ok:upaoii. Jeżeli aku jednakowej oceny wyd(lh-zeń ~ 1Jź:n4/J 10 pammęioł.
chodzi o osiągnięcia publikacyjne te- zanych z mordei:st1wa:mi popelnian11- jednak naj~złei pm~tępną. fo-r- ustatWiaią.o nas w· diwwnastki, wpę- orgii. Tak została wyctq,gnięita moja
mq, te[IQ ro<ka7u praC?J 6yło 8'fYl.8'JIW<l dzo'T!D do bramy ?ego domu. W bra- służąca, ·osfe·mna.stoletnia dziewc:::'1f"'
uo typu, to rnaiwi(}ks;J ich ilość do- mi na. Polakach i żydach.
qdzie.
Slu8'Z(n:ym wi~ by'U>by podj<;cie nie wspomnień. W ohal,upach ' pod- mie U/(lraińcy w liczbie sześciu s:trza na. Wprowadzona do domu.
i yozy przedewszystlciem eksterm:itnac~1_inej polityki Niemc6w w swsunku wi~zych iuysiłMw przez te wga.ni- W<Jn'8Z(J,Wslai.di W8i. Po lasach, ozęs'fo łem z bliska za,bija.li wchodz'ących, pełno było „Jrolmuk6w" - byla gwał
rlo żydów mieszkającyc.h w Polsce. zaoje po'k;lcie, kt&r6 zajmuią się ak-' w rowie '!»"Z1Jdrożnym, dtr",,,ący Ul rę- w te.ft sposób zabici wpadtłli w pło- eona ptrzez pięciu żołdalww' ·w oczach
. :~:;dowskie Komisje historyczne w Ło oją zbierania dokumenUJw i ich agła- leu oMwek notował pierw8'Ze · włeśC'i mienie 'fKl-f4cego się domu. Widziałem i:nJv,ydh '[J'l'Z'IJglądaiq,cych się; gd11
dzi, K1·akowie, Wa!l"szawie i w in- szankm. Dotyohc.ms ba-rdzo niewiele o 'TTUMOWych egzeleucjach, ,uwaltach, zbliska, crzekaiąo na moją kolei, jale k'r'zyozala wetknięto jej do u.st sucha
nych miastach Polski wydały ju~. po wiemy o· Zamojszozyźnie, ktiYra ze- grabi.eży, glo~zie i "1desWl>nącej 'WO'li w pierwszej dwunastu rozsrrzelano ry; gdy zaczęła błagać, aby ją zab-i, doktcrów, a.systenUJw w białych far- to, jeden z żołnierzy odp1·owadzil f<S.
killca tom6w wypełnionych wspom- lelctryzowala całą Pclslcę, a szczeg6l wallci powstanca.
Od sierpnia rlo paUri..ernika <kia- Puchach, oraz - zdaie si'1 - k<;ież11. na Zielenia~. Niektó1·e z wyciągńię
nieniami, dokumentami i wielkq ilo- nie Wm-szawę, budzą.o niespotykam4
d-Otyclwzas fal,ę 'TUU1flroj6w 'f)(tf/riotycz lały komórki dok:ument.acyjne w Gro W dalszy.eh dwunastlcacl~ podpędzo- tych d,;;iewoząt powracały 'JXJ trzecli
ścią zdljęć.
nych. Nikt nie. rp<>kusił się jeszcze o dzisk:u, Podkowie Leśnej, Nadl1lr'Z'JI- na ra'TlfllfJloh, chorych, a (Idy 'f>T'Z1.fPę- dniJaoh".
z
je
zestawić
Gdybyśmy chcieli
pracami dotyczącymi walki i ofiar ocłt:wwzimie, choćby cz{)Ściowe tylko nie, Włoch.ach, Piaseczinie, Skolimo- dza.no ra1f.nych na awszach sk()lei zaMożnaby 1Y~n.r>Ż'JJĆ opis zdarzeń 'ltd
Polak6w w rezultat11 są niewsp6l- akoji boj.owej poszczeg6lm.ryc.h orgami- wie wreszcie w Skierniewicach, Ło- bralj się do tych, którzy nieśli no1:n-:zestrzeni nie ylko ?10tatki dzie<Yll"
mierne. Nie piszemy tego w . eelu zacfi wojskowych, ni.e wiele wiemy wiozu, Piotrkowie, Częstochowie i sze. Ja cudem uniknąłem §rnierci".
nikarsklej, ale ~ grubych tcmurw.
A tak działo się na Zieleni.a.leu:
Treś6 książki, obejmuie
sztucznego takie o postaciach przyw6dc/Jw i ich Krakowie.
wprowadzernia jakiegoś
I tak jeszcze nie wyczerpałby się b6Z
Ziele
zw.
t.
na
nas
wyd.wrzenia zapoczątkowane rzezią „PrZ?Jprowa<lzono
komisji, roli w życiu Tconspirac:yjnym,.
podziału m~ędzy pracamvi
miar ;ezwier;:;ęoenia /iitlerowskiego i
StosunJr:owo ob,s urnego oprac.owa,. warsza,wian na Woli - i rczwija się niale przy ulicy Gr6jeckiei. Po dropolskimi
zajmujących się sptrawami
ofiarMści, oddania, pat·ri'otyzmu, cier
i żydowskimi. Ofiary byly wgpólne, nia history~gc doczekało się po- poprzez gwałty „własowców" tui Zie- dze zrewidowano nas kilkanaście rapień i nieepoży!ej siły przetrwania.
ckJa jeżeli ptrocentowo najwięcej zginę.- wstanie wa1·&z.awskie~ Największą po lemiaku - waUa na Mokotowie, Czer z-y biją.o p<rzy tym; rewidowano
i6$t wv.d.anv_ oata.Pnio nia/w:wie1 żoH~r~ Sródmieśc~ - 'ilowrde. wsz~zie• ol.miacuiąo całe 1'lo gy_dów - ~ tyll'IJ dlateuoi ~e :t,a· z.71.cj[ł_ teu.o
ANTONI POKORSKI
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gdy uciszał się wszelki ruch, wy- bi; lwłźmii, znany ze sw!ej uczciwo-1 jego płonęły nienawtsaą, ~~-jspodziewał się takiej odwagi i de~UN~R~ ~ SCHRONY
chodzili dobrowolnie
jaskiniowcy, ści, bezinteresowności
i oddania, ny patrzył przez chwilę na otacza- terminacji. żyd mnie bił, czy r.r1zu. Ludzie. Wiedz1eli co znaczy zaufać aby z okolicznych pół
wykopać lekarz w dosłownym maczeniu te- jącą go gromadkę lud·:Q wraz z nim miecie co to znaczy?
Zostałem
~!">~owi. Jego zapewnienia. o wy- resztki JM>Zostałych ziemniakc>w czy go słowa, jedna z najszlachetniej'- wyciągniętą z Ukrycia.
Jakby w sponiewierany i pobi.ty przez żyda •
.JeZ~ • na roboty msta.ły ocenione brukwi, ktc>re stanowiły je.dyne po- szych postaci ghetta łódzkiego, dr ostaibiiej chwili wzrckiem chciał po- Ta świądomo3ć nie dawała mu spowłasc1wie.
VVszyscy pamiętali do- żywienie ukrywających się ludzi.
Daniel Weiskopf.
Człowiek, który rozumieć się z nimi, ostrzec o tym, koju.
Ten fragment, pozostał mu
~nale jego perfidne łgarstwa w Tymczasem We-me psy hitlerow- pruz cały czas swego pobytu za co za ch\Wlę zamrerza uczynić. . na zawsze w pamięci.
związku z dotychczasowymi akcja- skie, w postaci zdegenerowanych murami dzielnicy żydowskiej, ani
W pewnym momencie wrzasnął Od tego czasu nie chodził już
m:i. Widzieli na własne oczy
jak karłó1' żydowskich, służących w mi: razu nie splamił się przyjęciem czoe- z całej siły do Bibowa: „Ty podły hcz broni. Nie widziano go więcej
odbywało się wysyłanie 4zieci na licji, węszyły wszędzie .z gorliwością gokolwiek od Niemców.
Odrzucał kacie i zbrodniami,
niepospolity samnmie spacerującego po ghetcie.
śmierć. Jak te dzieci rzucano na najohydniejszego służalstwa, podej- z pogardą ofiarowane mu
talony k)amco, szubrawcze,' 'zwyrodniały Oglądał się za.wsze nerwowo dokosamochody wprost z trzeciego pię- rzane miejsca. Jeśli tylko mieli po- żywnościowe.
Z pomocą lekarską sadysto! Czy sądziłeś~ że ktokolwiek ła. Długo namyślał się, zanim wchotra. albo Ze strychu, gdzie się •ukry- s~aki, że tam znajdują się ludzie spieszył do najbardziej poiłrzebują- przez chwilę wierzy ci? Czy myślisz, dził do .opuszczonych domów. To
ły. P~łi na ro, jak: jednym ude- ukrywający się przed mordem. sta- cych i najbiedniejszych. Nie uzna- że· przynajmniej przez mome'llt w strach i obawa nakazywały mu orzeniem o mur zabijano niemowlę- wali na głowie, aby ich dosięgnąć. wał specjalnego tTaktowania moż- czasie długich lat męczarń i wy- sfrożność. Swoim czynem Weiskopf
ta na ~jscu, aby nie przedążać Jeszcze w ostatniej chwili chcieli nych, tych którzy z racji pełnienia ciskania ostatniej kiopli potu, dla >Odebrał mu pewność siebie, butę,
samochodu. DlateJO wśród przyguia- udowodnić Niemcom, że nadają się haniebnych
funkcji
pomocników podtrzymania waszej
zbrodniczej zarozumiałość i wrod-zoną germań~jącej atmosfery rozpaczy, znaleźli doskonale do 11oli szpiclów i donosi- memieckich,
b:Yli upreywilejowani ~achiny wojenhej, nie byliśmy„ świa- ską pychę ...
się ludzie,
którzy postanowili za cieli.
Wszystko za cenę wyniesie- i na sy.~j sposób wpływowi.
domi losu jaki nam gotujesz mim1>
Dwa tygodnie przed ~oleniem
wszelką cenę nie pozwolić się wy- nia swych
przewrotnych łbów z
6 listopada 1944 r. zjawili się w twoich wykrętnych,
przemyślanych Lodzi, Bibow wyjechał. Odjeżdżając,
wieźć na pożarcie piecom krema- p11gromu, koS'Ztem innych włas- schronie Weiskopfa
milicjanci ży- i łotrowskich zapewnień? Przyjdzie zapewniał wszystkich, że wróci nietoryjnym.
nych braci.
cfowscy,
którzy wywlekli go wraz i na ciebie czas, plugawe, gennań- dlugo.
W swej obłudnei i pełnej
Z zachowaniem wgz;elkJich ŚlrodNiemcy, w tchórzliwości . swojej, z wszystkimi mieszkańcami bunkra· skie ścierwo!"
przewrotności
polityce posunął się
ków ostrożności i całkowitej kon- bali się schodzić
do
schronów. Na ulicy stał Bibow i
wrzeszczał
Przy tych słowa.eh rzucanych szyb- tak daleko, że zabierał jeszcze od
spiracji urządzili sobite bunlm-y i Obćlwiałi
się słusmie
ataku ze przeraźliwym głoS)Dl. wzywając do ko i ostro, 1)6rwał się Weiskopf na mieszkańców gbetta listy, które oschrony pod ziemią, madrując wej- strony ukrytych. Dlatego wyręczali szybszego wydobycia ukrytych. Obok zaskoczonego i przera.żonego taka biecał doręceyć wywiezionym rzeście do nich stosami gruzu, spróch- się sumiennymi pachoNlami ż~d'Ow- nie·go majd0<wali się stali jego adiu- postawą Bibowa, chwycił go silru; komo na rGb'oty krewnym i znajoniałym drewnem lub zwojami sta- skimu, którzy w sposób be~ą:lędny tanci, oprawcy Schwind i Krampf. za łeb, drugą ręką
objąwśzy mu mym poz!łslałych przy życiu ludzi.
rych gałganów i szmat. W takich i brutalny, wyciągali z ukrycia naj- Z uśmfochem na ustach i z wyraza.- gardziel i zaczął nim
potrząsać Gdyby był wrócił
wówczas,
nie
grobach, bez światła
i powietrza, mniejsze dziecko.
Nie pomagałylmi niekłamanego zadowolenia • przy- z całych sił, waląc pięściami po zostałby przy życiu ani jeden czło
miesZkali ludzie z dziećm.i. śn?ert~l- ~wazje, tłumac~. i groźby ~- ~wadzili. pned oblicze
mo-rder- sp~ne~ tw~: ~b>jący ~rzy nim, wiek,. nie, mógłbym wte~Y. słuchać
ny strach pned wykryrvem 1 głod Ciąganych
na sm1erc.
Upodleme cow, WeJS~t>pfa żydowscy Ju- adiutanci on11em!!eli.
Stah
prnez opowiadan naocznego swiadka nabyły udziałem ich ~getacji. Każde i zanik poczucia etyki i godności dane.
chwilę jak oszołomieni, nie mogąc,padu Mieczysława Rauchmana, któporuszenie na powierzchni, · każdy ludzkiej, upodabniał
te szakale
NAPAD NA BIBOWA ,
zrozumeć sytuacji. Jak gdyby wro- ry cudem pozostał przy życiu.
stuk buta !>~skiego żołdaka, każ- do zwierząt najbardziej drapież- Przyprow~dzony. do Bibowa .'!eis: ~li w ziemię. Jakby.. coś trzymał~, Ale Bibo~ tym ra~~ll>; me kła_mał.
dy mamy Cien prowokatora w czap- nych.
kopf, zachował się z godnoscę 1 ich kurc:rowo w młeJscu. Pa~hollci Tylko temun był mesc1s!y. Bibow
ce żydowskiego milicjanta wywoły-1 W jednym ze schronów ukrywał powagą. Nie prosił o litość, nie tłu- żydowskie, najmici Bibowa, zupełnie powróci do ł..odzi, jeszcze 11az, za:
wał grozę i rożpacz. Późną nocą, się wraz z rodziną i bliskimi so- maceył się, nie usprawiedliwiał. Oay stracili
świadomość.
Zukoczenj uim zakończy swój pn.dły
żywot
byli
o.dwagą
i
przerażeni
strachem,
będzie
na
terenie
gh.etta,
przypomni
11
który ich ogarnął. Zairównn Bibow śobe wówczas, że dotrzymał przyr O
ikfOrJ ę"
jak i jego pomocnicy nie mieli przy rzeczrenia, że pllwrócił do ł..odzi ••
~'
sobie ~roni:.
. •
•
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Operetka lekkomys.Ina si·ostra muzyki· lekki· ei· .

s'lę

mo.że być

zwie:•

czuli nigdy w
miejsce
NieBezprecz01e
przyszło hn
na ghak1e.
myśl, w Jedno
tkórym tylko
przestanie bić serce
aby 1?ógł zai:stnie~ ~dek, ~ któ- rz:ęcia, masowego mordercy
dzi.eN a lamach ·„Dziennika Łódzkiego" sficznei po dziś dzień oplf3retki „Mam dasz i rntl.lZ1Jka cygańska), a nie „wę- rym Jeden z pomeWI!iranych 1 mal- sii}tek tysięcy
niewinnych dzieci
toczy się spór o ·„Wiktorię" pomię- sell Nitoiwhe", Lecoc.q („Mamsel gierski:mi hrabianni". Rodowód tej tretowanych ludzi tarpie si.ę na kobiet, starców i mężczyzn.
N~
dzy p. Joarvr14 Wyszkowską 'a tow. Angot'', „Giro/le - Girofl,a'i), Pl,an- odmiany wywodzi się od ,,Barona cy- zdrow.ie czy życie
przedstawiciela może być żadnych co dn tego róż·
Edwardem Csato• Właściwie - spo- quette
(,,Dzwony kornewil8kie"), gańskiego" Jana Swdtussa. W wę- wyższej. '~Y. predysiyn?w~j .do nic, żadnych odrębnych zdań. Miej•
i·em tego nazwać ieszcze nie można, Audtran - a przede w~y8'tkim Ja- gierską nutę narodową ude~ po rządzerua swiatem. Czuh stę Jak sce to wybrał sobie Bibow osohibo nie słyszeliśmy i·epUki aut.ara za- kób Offenbach (1819 - 1880) kla- Straussie '[Jierw~ny Kalman w swoich w stajni .pełnej
obłaskawio-nych, ście całym swoim
p:ostępo.waniem 1
kwestionowanei przeiz p.. Wyszkow- 1 syk operetki fran~kiei, twórca sze· ,,Manewrach jesiemn:yoh" i w „Pry- powolnych 1 na każde wezw~ie g.o- i d·ziałalnośdą w Polsce. Zasłużył
ską rece~ii. Mieszać się do tego regu iednoaktowych operetek (wśród 11Ul8ie cyganów" - po nim do'[Jiero to~ch. do. ulęgł?ści zWierzął. M~- so.bie 'na to w -całej pełni, aby zasporu na Taeie nie zamierzam, choć nich są prawdzi100 małe arcydziew Leha!r w „Miwśei cygańskiei"· W chmalme SJęgnęlt rękoma P'O bron, WJSJląĆ na szubienicy na Bałuckim
moia ·recenzia, którą, napisałem p<> muzycam.e, n. p. „Romans pod latar- „Prymasie" i ,,Miłości" gMwnymi· której dnie. mieli. Tchórze po dłuż- Ryclru.
ostatniei premierze w Teatrze Ko- nią") i dużych operetek wieloakto- bohaterami są nawet, że ta-"- po s~ opłero .?am!śle, ~rienfowaPrzed sądem polskim na pewno
medii M~yczmei .,liumia", w zasa- wych, między nimi świetne i po dziś wiem - „demokraci", bo - synowie ~· się w .sytuacJi. Ntezręczme masku- tłumaczyć się będzie jak wszyscy
dzie poklrywa się z opinią p. Wysz- dzień żywe persyflaże ,,Piękna Hele- puszty, cygańscy muzykanci•.• Popu- Jąc oboJętnosć ii. spnkój,
któremuj nremiecc:· zbrodni'lJ'Ze. Zasłaniać się
kowskiej i stoi w dużei rozbieżności
i „Orfeusz w piekle".
lamą ,,Księżniwkę czardasza" kom- Z~pr~ły d:rgaJąee zdenerwowa- zechce rozkazami, które otrzymywał
z treścią recenzii tow. Csató. Może
Jan Str
,
l . ,
'[>Onuie Kalman ']XJd ko.nie.o w.oiny mem 1 strachem oczy latające na hezpo~!'ednio od Himmlera. Przekotylko ze względu na konieczność pew retk· · tus~, nim lzaczą_ ~is~ ~P,~~ \ światowei, a „Hrabina Marica" i. wszystkie strony, polecieli _po broń. _!lywać b'ędJ:ie sędziów o tym, że nie
i, zas yną w ca ym swą,ecie Jalf,<J Ab
... _
. i 1e1
. . huzar" d
' Tym. czasem. oprawcy, .któn:y wy- wiedział o wysv.łaru·u ł"d"1·
na
nych sprostowań rzeozowych wypad- n ·eporów
kr0'l
l , " .
rarw,ma
„ W"'·
·....toria
„ ·~
nie mi tu i 6wdzie 0 niei nadmienić.
nc;;y t "
U:a
wo- powstały, kiedy cesarska Austria le- o~tal~. W~15kopfa, zac~lt go o~a- śmierć. Będzie to ~szystko mówił
o r:iuzy i aneczne7. euz.ia nie u- żal,a .uż w rabie.
dac ki!~Hm po całym ciele. Z WSCli!- z takim samym zał.gan.iem i oszust·
1
W swojfłj recenzji wwwalem ope- zdolniony ten kompozytor, !fln.f,!CO'fl:JJ
.g
, k~ś.cią i pasją bili czfowieka, który wem J"akimi st~·ał SI·ę
zapewnt"c'
retlą lekkomyś~ną siostrzycą Muzy- suJ.
•1
tk· I
h..
ul
Dl,a odmiany - Jerzy Jarn6, ehoc
""
nr:es°:,~
opere
i
r~~l
ie3d·
i
kekompozytor
W"gierskiego
""'chodzesw~tm
m.
zmywał
częściowo
swoje
ofiary,
że
..,...,.ieżdża1·ą
na
ki przez wielk;i,e ,,M", a nie chcąc g -,ąc. .....mowom pr-y7acw · y
to
"
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h ·b
ak
dl
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"''
·
k
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kr
ro'
t
t
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,
.
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~
k.
h
id
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.
nia,
w
operetkach
swych
wnika
te•
an
ę,
J.
ą
oru.
P.o
.um
służa
lwem
pracę.
Zechce
jeszcze
w
ostatniej·
z bytnio prze ·raczac za esu sprawow ea 1·ow wie ens c p 7 3
1 .ndd amem ' ruemteckim Iu dożea-c.am, godzinie powoływać
.
·.
.
i
'
1() e mu e maiów w gierslcich.
się na dobrozdania teatiralnego zapowiedziałem, ~·ywalizac1ę.p01Mędzy Wiedniem a Pa
T
t ~
tko
. t b dz ściągali na wszystkich. Pastwili się dciejstwa, k!óre wyświadczał swym
ie do tego „skandalu w rodzinie mu- ryżem. Miało to miefsce dopiero w
em~ y • ·opere. wa. Jes ar -o nad broczącym krwią obrońcą ofiarom. Ha """WDO w tcho'-~wns'CJ.
zy;;znei'' - iak żarlobliwie nazwa- lat h . demd . . t h
ro.zmaita. Od bogow Olimpu, cesad
""
rui ..,
s•··acl . S'lez
.zi~ds;~
ycb ki~tlkbiegle.go rzów i kr6l6w - poprzez wszystkie go no~ci . ludzkiej, k~óry
gołymi swej i uniżo~ści cechującej każdełern toozący się nie od dziś sp6r 0 . ""' ecra..
posra u~cz Y
u.na.stu stany i zawody - ai do Cygan6w i rękami me zawahał stę, wiedząc c-0 go schwytanego niemieckiego zbrod·
wartości muzyki lekkiei - wrócę Jego operetek, tylko dwie zaliozyć wł',
ów 0d H
.,
go -~zeka . - .wymierzyć sp.rawiedli- r..iarza, b"dzie skomleć
litość.
0
S 11 t 0 z
t
oczęg
'
awa7ow - poprzez
•· b
l ki
::
J·eszcze itmmn razem w osobn„„n 1nożna do ar•11d ieł
.„.
. to
" -~ z
" ems a Japonię („Mikado" Sullivana i ,,Gei wosc estia s emu tyranoWI...
Dlatego ważnym jest niezmiernie,
artykule.
perza
i. "
aroin cygański". sza" Jonesa - przykłady operetki
Ki:edy zbir ' wrócił na
miejsce ahy właśnie w Lodzi, tutaj, ' gdzie,
Tow; Csató pisze, że ojr;zyzną ope- ;e•.l z przyczy~y _słabycl~ tekstów, angielsk"iei!) - do wszys'-kich zakąt swego upolronenia uzbrojony w re- dingo jeszcze oskarżać ~
będą
retki była. Austiria S1JYYzed pierwszei .s aci Y sw~ wan tosć scenzcz?UJ.. Po-- ków Europ•y! Ja)(, wid.zimy, hrabio- wolwer, na ziemi leżał foż tylko widome znaki nieszczęśc i ponurej
.
,
. T ermin ;, bardzo została z 'Yl1Wh tylko rnuzyka, ż•,..;.ąca
. węgierscy
.
kr wawy łachman człowiek a, zmasa- irage cl"u traconych ludzi, tutaj, gdzie
11
wo7rn.y
swiatowe7.
,„
wie
- •....,. t yw(-0
wąsk.i
rozciągły, cho<4 z 1·ecenzji tow. Csa- ::~!w~ P'O.Staci' licznych zbiar6w drobny o~cinek tej tematyki.
krowane strzępy broczącego
krwią groby masowe wołają o sprawiedlit6 wyczuwa się, że nie ma on sięgać
Zupełnie odrl}bny styl operetki wy ciała ludzkiego.
wość, dokonany został ostatni akt
zbyt daleko wstecz. Tymczasem właWielkie tradycje operetki f'rancu- tWQrz'Jll sobif! Berlin, 1 kt6ry reprezen
Bibow strzelił do
leżąceg·n na sprawiedliwości nad sprawcą i wyśe;iwy twó-rca operetki
wiedeńskiej, skiei skońoZ1Jly się iednak na Of/en- tują: Linake, Gilbe'l't, Hollaender, ziemi, ale nie zabił go, podła, ura- konav/C(! czynów, które nie
mają
Jan Strauss, urodził się już przeszło backu, a di-ugą iei oiczy!Wl.q, stal się Nelson, Kalle i wielu innych. Charak żona w swej zbraduiczej ambicji, precedensów w hist::rii cyv.-ilizowa120 lat temu, bo w r. 1825.
Wiedeń, gdzie obok Jana Sflrq,ussa terystycz·114 cechq. berlińslciei operet- zdegenerowana kreatura
h!t.!crow- nego świata.
Oiczyzną operetki byla iednak poiawia się dluoi szereg u-talentowa- ki jest jej wybit.na farSowość.
ska, chciała swo~m ślepiami patrzeć
Niech w chwili, łci1!dy zawiśnie na
Francia. Powstała tam i rozwinęła nych kompozytorów
operetkowych,
Wymienieni przBZ4 m;~ komp.o2y- .ieszcze na męki konnnia człO;Wie- simbienicy a sinur zaciśnie mu się
się operetka jako odrośl tak zwanei iak: Milloecker, Zeller, Suwe, Wein torzy, operetkowi, ~rdzQ popul,a'/'lłi ka, . który tak jak umiał i mógł <l~ko~a szyi, bezpośrednio p:rzcd. nbopery komicznej i początkami sięga be_rger, a dopiero w pierwszym d.zie- wśród szerolcich mas, - z wyiątkiem wy1merzył potężny policzek ustro-_'.'o- ~ur.iędem się
bezwładnego
już
w wiek 18-ty. Polidor, Monsigny i siątku lq,t bieżącego wieku wypłynę- Offenbacha i Jana Stra11,ssa prze-,wi opartemu o mordy, pożogj!, ro:i:- c~elska, ma możn~ść ieszeze
raz
Greflry - oto poprzednicy Damiela li - Lełu:vr, ·Pall,
Jarn6,
Oskar ważnie_ są ~gnorowani pr~ez h~to1-il} b?j, sadyzm i b~~ti~lstw~.
Na~y- ogłl.rn~ć wzr?ki;m. tere?,
którego
Aubera (1782 _ 1871), szczytowego St1-auss i Kalman (renesans _wiedeń- muzyki, ktora naogół odżegnu7e się C!Wszy wzrok swoJ 1 zw.e:-zęcy in- hył panem zycia 1 Śm.Ierci
niech.
reprezentanta opery komicznei a jed. sk:iei operetki), a •po '[Jierwszei woi- od . lekkomyślnei swstrzycy. Czy stynkt.
widokiem
dogorywającego w tej ostatniej minucie 'wrrosną
nooześnie twórcy zac.zą.tków gatunku nie światowei dochodzą do nwh słusznie? Ponieważ brak nam dotąd człowieka, Bibow odszedł od miej- mu przed oczyma tysiączne postaoperetkowego.
•
Stołz, Abrahann, Gramichsta,edten i właściwej historii operetlci, pozbiera s~a, w którym
potrząsał mm iak de za.ga~owanych
i zamęc~onych
Generacia mwdszych od Aubera inini.
lem z pamięci trochę powyższych da piłką· pnedstawiciel
przeznaczone- na śmierć, niech ostatni już raz
kompozytoi·ów francuskich _ wspól:~wnq, od1~ianę operetki wied.eń· nyoh, które być może
zainteresują ~o na śmierć narodu.
wyr:?;utem strasidiwym i groz~ odczl3snych Jana Straussa - pochwy-, skze1 stanowi t. zw. operetka węgier- amatorów. Zaięlo to już spo1·0 mieiAle nie łatwo ' i r..ie szybkn i.i:a.- r,:-owad:i-ą go ra!':t.y i zgliszcza dociW. i 1·ozwinęla pomysł wesołei ko-,. ska. Oczywiście „węgie1·skość"
iej sca i czasu, dlatego do samego „skan 1:>mniał o dOtZnanym u9:>korzeniu. mów, któi.-e pi·:o::ez długie koszmarne
medii muzyoznei (opera Tcomiez1na, polega '[YT"zede wszystkim na charak- dalu w rodzinie muzy=..ei" wrócę Ciosy, które otrzyąiat od Weiskopfa 13.ta b„ły świ~ ·' ..,,:--1i niewymownej
pomimo nazwy, nie Z(J,Wsze bywa.ł,a terystycznyrn zabarwieniu jej węgier jeszcze innym razem. .
rmlify go wstydem. c;1~Ie powtąrz:al 'nęki, nieszczęś-: ; bólu ...
'IDe80-ła!)_. ByU to Herve, twórca kla-1 skim folklorem, muzycznym
(czarS'.('. WOYNA-GWIAź,PZINSKI do swoich adiutantów, że nigdy niej
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TELEFONY;
- -6.-07 z. , Krak?wa: Sygnał czasu.
I 2""'7n
d B
u
W J
·~1
- te· „,... • 7.00 Kalend. bistor. 7.05 Muzyka.
tzp
o• rzą
SEKCJA KULTURALNO-OŚWIATOWA
z•~
ZIS~
7.16 Rozmowa· ze słuchaczami: 7.30
Wojewódzka Kom Milicji
·
·
- tel. 230-07
Obywatels~:ej
:
Czwartek, dn. 6 czerwca Q
Sro<hi, dn. 5 cz.eI'WlCa 0 go<lz
:
Muzyka. 8.00 ·z W-wy: Dziennik poMiejska Komenda Milicj~ ·
:
„Ba~·
kinie
w
20-tej
g.pdz.
Włókniarz"
kinie
w
20-tej
:
~2-ta w południe
_ tel. 253 _~ 0 raz;my. 8.10 Program na dzisiaj. 8.25
ObywatelskieJ
:
tyik", Narutowicza 20
Z-awa<lzk~ 16
:
Z Ład.z.i; Muzyka z płyt. 9.00 Trans3
udziałem
z
żydomskie
koncerty'
w1·e~1e
dwa
s1'ę
Oólb~"~
~
l'ry
Piotrkowa
z
nabożeństwa
misja
<•..0l
i
tel.
Bezp
Urząd
Pow.
~
•
-tel. l85-lt2
Kom. Pow. MO.
:
najiwyibitnjej;szych s•cen żydo\ysklioh i pol'5ikich.
•
Pogot. Lekarskie PCK - tel 117-11 bunalskiego, oraz a dycJa · regional.
,
Ud2liał biorą:
Pogc>t. Ratunk M1„Jskie - tel~ 104.-4·1 na., lO.io . Z Poznania: !'rogram j
.
cu ·' JELE LUK&E.MlBUiRG l\IDRDCHE 1 ROTSZTAJN
&
Pogot Ratunk Ul::ezp. - tel 134-15 ogolnopolski. ll.lO z J.-odzi: „Pod
•
illl1.
1
strzechy" - pog. Marka Zagajnego
GOiLDSZ'I1AJN, ł_ULI .SZT.AJM1AN,
SZ'MUJ...EIK
,..
8 z cyklu: „Co się dzieje w Łodzi?"
- tel.
Straż p-OŻama
:
RYSZArRD GREEN WA'.LE1YI'YNA CHUDO<BSKA
:
'
- tel. 199-tJt 11 .18 Có piszą radiosłuchacze? ll. 2.J
Biuro numerów
:
A.komp. Henrykowska
Konferansjer: RYS - ARD · '
.,,,,._,,,_
Występ chóru III Pai'lstw. Gimn . ..,,,.,.
DYżURY APTEK
KieroWIIlilk lite:r.-art.: RYSZARD ŁAPSZYN
i Liceum im. Stefana Żeromskiego C iE N T R A L N Y Z AR z Ą D Kierowmilk adm.: M. GOLDMAN
-·
po
t. t'
d!l
PAPIERNICZEGO Dzisiejszej nocy dyżurują apteki: p/g Zygmunta Sobolewskiego. 11.40 PRZEMYSLU
' Calkow~}Y d-0ohów przcmaczony . a repa rian ow
•
Czyńskiego (Rokicins'ka ·"·3),· Barto- Audycja PCK. 11.55 Przenva. 11.57
-. twa
z Z. S. R. R. . k 1
wrnca~·ą.cyoh
:
1M11SZUkuje
· ł
Str.
ik '
ż d
'
szewskiego · (Piotrkowska ' .95), Ro- z Krak·owa: S ygnał czasu 1· h eJna
:
· ;eg;i t . do!ll.Jl~~ t .
Y -0wsdz
B1łe,ty dOl nabycia w Io a u
p.raoowniików naJchętniej z wyż- :
wińskieJ· _ Koprowskie]· ) Pl. W"'l z Wieży Mariackiej oraz wskazania
18/33 od g-0 . i 6- eJ o v- e1
Demo!kratyczne.go - Gdańska
e.konomiicz- K · · zki 12 06 p qranek symf · szym wyk~ztałceniem
v - T
l
ab k'
k
·
•
·
·
oscms •
. omorSka ·
(P
ności 2), Stan1·e1ew1'cza
:
m.
ł w dzień koncertu w asa
w przerwie radiokronilta i latarnik nym na stan-0w1·sk.a k1erownilków :
91), Sinieckiej (Rzgowska 59 ).
radiowy z W-wy. 13.2{) Z Ło\}zi: referatów w 1Wydzfa.le Eikono- illHllllllllllllllllllHlllHiilllłllllllllllllllłlllllllflllllllllllllllllllllll
,miernym.
Łódzld przegląd teatralny w oprac.
Mariana Piechala. 13.30 z W-wY: Zgłoszenia w Wy~ialc Per.sonalnyn1
'IPre
ul. ŚródmlcJIJJutl '11
„Niemcy po wojnie". 13.40 Kóncert
"li
Illiii. _
.
(audycja wojskowa). 13.55 Najcie- ----.,,..,,~----~---......; Numer akt. Km. 2214~.
·TEATR WOJSKA POLSKIEGO
LICYTACJI RUCHOMOśCI
OBWIEczcZENIE
kawsze audycje przyszłego tygodnia. 14.00 Audycta dla światlic wtej
ul. Slefona Jaracm 27
1
Komornik Sądu Grodzkiego w Zduńskiej Woli Stefan Lewan.
11
1J W a q .n
Dziś o godz. 12 USTY Ott•OIPII- skich. 14.35 Clwlilka biura studiów.
1 M' ki wi
WT
.
k'
'
Zd
.
1
1·
ki
•
.
Wyobraźni
NA. o godz.. 16 po raz osi~mdzie- 14.40 z Poznania: Tetitr
e :
prz~ u·
uns leJ wo
P.rog,ram· Teatru „Syrena" „W:o- ~I dows ·,mający rnnce anę W
fredry -„Czas orania" _słuch. M. Szczep
sią,ty i ostatni · komedia
O pu icz~e!
ZEMSTA w reż:riscrii Leszczyńskie- kowskiej. 15.20 z W-wy Recenz3e. senne Rew~ren,dum" przen:eslonvl'/ cza Nr 2, na podstawie art. 602 k. P· c. po aje
go i z udzia1em Józefa W~rzyn.a w 15.30 Muzyka. 16.00 Audyc. słowno- zostaje DO TEATRU LETNIEGO v.-iadomości, że dnia 7 czerwca 1946 r., o gocfz. 8,30 w Zduńskie)
Woli przy ul. Złotej Nr 21 , odbędzie się I-sza licytacja rucho!U.
Pi<!•lrkowska
roli R,eijenta. O godziuiie 19 min. 15 muz. dla dzieci. 16.20 Audycja dla „B:(GATEL,\"
1 · cych do Albina Makowskiego, zam. w Zduńskiej
G. B. młodzieży. 16.50 Kronika kultury. Dzn~ 2 przedslawien1a <> godz 16.30
. i dni następnych sztuka
A
K
mos ci, na ezą
·
· 19 80
której 17 .O.O ,,.Podwieczorek przy mikrofoShaw' a · UCZE1'1 DIABŁA,
•
•i
Kasa ,,Bng.at~Ii" ·cz~nna cały dzień. 'JC'.o~i, przy ul. Złotej 21, składający<:h się z pianina f-my
wczorzjsza premiera sipotkała 8,ię z nie. 18.15 „5 min. poezji". 18.20 F1b1ger, oszacowanego na sumę 8.000 zł.
wieLkbm zainteresowaniem . R.eżys.!· Przegląd tygodniowY. 18.30 Tygodn.
Ruchomości oglądać można w dniu licytacji w miejscu i cza_
_
ria W1f. Krasnowle9k!ego, Premiera dźwięko:wy. 18.35 „Podróż po świe- _ _ _
::: -· · . ~, •
-· v
cie''. 19.05 „Uśmiech i pioseQka". ~· vrasowa w środę-,
wyżej oznaczonym.
sie
19.SODziennik wiecz. 20.00 Mozaika
Komornik:
OGRÓD ZOOLOGICZNY
muzyczna. 20 .50 „10 ' min. poezji".
. TEATR PO'WSZl\C.:HNY TUR
ZDROWIE
St. Le!fJÓndoU?ski
(-)
Łodzi: „Michał Lermontow"
Z
21.00
21,
I.Listopada
I
ul;
1
..,.... fel. liter. mgr. T . Chróścielew- (dojazd tramwajem 9) otwarty od Zduńska Wola, dnia 29 maja 1946 r •
Codzierniie arcyz.a.bawna k.arnedia skiego. 2i.10 Koncert życzeń I-sza
'
' •
TadeiuJSza część. 21.55 Wiadomości sportowe. !) rano do zmierzchu.
Mo·ii~ra w przekładzie
P:-'Ph'.;:'f,b(<~'Pt~Y.Of
-~ '- - - .- · - w
A d ·
·
SZBLMOS~·WA 92 oo z p
Boya-Żeleńskiego
·"- . ~ - ~ oznama: u YCJa rozry SKAPBNA w reżyserii \VyszQ111ir - .
h- kowa. 22.15 Z W-v<.'Y Muz. taneczna.
k t·
h
d k
.
sk'!ego,
e oract.1ac i os tumac. 23.00 Ostatnie wiadomości dzienniAxera, z i!'!l'Stracją mtll'Z\"Czntą Mie- ka. 23.2.J Program na jutro. 23.35
' uejev.ri.~kiego i w obsadzie: Czenge- z Łodzi: Koncert życzeń n 'część.
POKOST sztuczny, sykatywa, tinkL e k a r ze }
•
z k '
. t
ry, KoSiSi0ib11idz'ka, P.ulClhniewisika, Ła
tura dÓ bronzu i lakier kopalowY
CZfia
· • 80C ~ a 18
Skwls.kl O.Oó P~o~am na JU ro. a onczerue
picki, Łapifrski, Pągow.siki,
.t
0.10.••••„„•• „ •••.•~ ••. „ •••• „.„.„„„.„„„.„
l Hymn do
\"
.
"'YO•'•t ei'k o 1. '"
specjalista poleca wytwórnia chemie.zna „UL·
•• „.„ •••••„„' Dr B DOBROWOLSKI
•••„.„
„„n•••••„„„„„„
·v pr ó' audyc31
'VOs;zczerotwJ.oz.
TRON" Łódź, Południowa 78/80, tel
reżyserskim •••• ••••••••H•••••••••••n•••H••••••••••••••n•••••••••••••H••••••••••••••• ••••• „ ••.••
pod kierwnikf !im
bach
'
-1510
;~~;f!u~:rw~w;~~/ ~;u~;:;!iik; 138-19.
WlliLKI ~~
Stanisfaw,a Daczyńskiego
_ 1079
5i Nr · 6, tel. 186 _00.
DZiś DWA PRZEDSTAWIENIA
1
ES
W NOCY.
KOCIOL PLOMIENICOWY o po::
Południowa 11
·::
r :: LEKARZ STOMATOJ„OG AllłlJ·a 811- wiertthni ogrzewn1nl'j 6. 0-100 m~. na
::
TEATR NA PIETERKU
leczenie 12-15 atmosfer knp1 n:itvchmtast
·.=.==:.I rakowska z Warszawv 1•
(Slndło Mozyrzne - Traugutta 1) - "•: ·:.:••
iamv ustnej i zebów. Pracownia zę· Garbarnia „Gran:t". Gnie7.Do, Wrze.
Codziennie •o godiz. 19.30 cieszą
55 bów sztucznych. Andrz~ia 2. -930 s lńsikDL
li
ca się wiel'ldm p-0wo<lzeniem korne- iS
R 6 .n e
:: Dr med. B. TOł„CZYŃSKI - starszy
pocz. przedst. w nie<llielę i święte. o gh<lz. 16 i: 19.15
dla FREUDA TBORJA SNÓW . z :: I
·
.- - ••• :. asystent
. Kasa teat'"''
:.:.
I~oma'llówną i Kreczimarern.
--""·-=---""-=·-,..-LMzklego. ~~=~=
Uniwersytehl
· „ czyn.na od 0aouz. 11-eJ'.
kle i 1deSOI~EJKI, n"':
ANIE
PLIS()\V
••••••••••••••
••„••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0
J
specjalista chorób uszu, nosa ł gardła
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••„•••-.••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••
l'EATR „LUTNIA"
1
Sienk;ewfoza 87 ordynuje od 8-:-6 pp. katyzowanie .uł. Południowa 23, par••
NA POŻVCZKF. ODBUDOWY
1537
ter.
Tel. 2tl9-01.
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TEATR l(A.l\ł.ERALNY no.~m żoł.· NIERZJ\, DAc::zyr».sY.IEGO 34

Repertuar kiit lódikich

Poszukujemy .
MIECZYSŁAW
KOWALSKI
specjalista chorób wenerycznych BUCHAL'l'ERÓW sam-0dzie!l=n=yći=ih==po-=
.
i skórnych pr1vjmuje od 8-10 i 3...'.....e
POLONIA
szukuje Lód zki-e Zjednoczenie PrzeM
„UKOCHANY"
Pi?t-r.kowslka
mysłu Ifonfekcv.i nego
aja 3 . .
ttL Piotrkowska ~:..,1...___ _ _ _•.__ _ ___~..__ _ _ _ _ Al. 1
11
Dr' ADAM KONDRACKI --ec1·a1i.sta 175, II piętf-0, Wydzial F1nanso wy,
TĘCZA
1
1"16
.l
~...
,,ZA.CZAROWANY SWIAT" ,
• p iotrkows k a 108
1542
chorób żoląd•k.a kiszek, ~ątroby. - · gouz. .,_ ·
t11.
prtelzy2jm00u-9ie9:. Narutowicza 35 P-OSZUKIWANE 2 wy'·kiwalifikowane
, '!dbe;ni6e,
~ "
„PEWNE J NOCy "
I
Przej.-z.d 2
- ul. GDYNIA
siły biuro·w e G.o Zakładu Przemysło,
111--------~STVLOW;f,Y~---·!'""'
1
med. MARKIEWICZ Gustaw spe· wego pod Zarządem Państwowym do
„SKŁAMAŁAM"
clalista chorób' skórnych i wenerycz· Działu Zaopatrzenia i Z:byttu. Oferty
w.' Kilińskiego 123
nych. Piotrkr.wska 109, m. 6, II pię· do Admin!s lracji Kurńera PoptnlarneBYŁO ICH DZIEwIĘCiu
BAŁTYK
1545
-·929 go p<J<l „.457".
tro. Tel 1.'38-52.
ul. Narutowicz!! 20

Dyre:ccia teatru „Lutnia" zadekla..fl wata w i.mieni11 wflasnym i ca!ego
ze~rotu. cal'kowrirty <liochód z ipirzed- '
stawienia „Wiktoria i i~ huzar" w
dniu 4 bm. na indzial teatnu w suboohwdowy
skryµcji na pożycrl!:ę .
ikira.,'u.

Dr

Dziś 2 .prze.ó !stawienia nlJ'\'\'OCzesnej
alrtualne.1 komedii w 3-ch a•k tadh piór 11
Jana Rojew,skiego 'pt. ,Produkcja Pana
Brandta". Akcja komed~i !oczy Sit:
WISŁA
WtSpółcześnfe w Lo~zi. ~ztulkl) reiyse,.PŁOMIEŃ NIE ZOASL"
,
ul. Prze.Jaz.a 1
rował Miicheł Melina. Dek-0racje projektu Otto A..'{era . W skład zespo- _ _ _ _.,.;;;;;..;,..;A;.;D"'!R~I;;,;A-...__ _....,_I! _____~ ~
,.PLOA\lEŃ NIE ZOASL"
Marszałka Stalina (Główna) 1
w
fl!l wchooui: Michał Me.Jina roli przemy&lowca Branrd.ta, Teresa 1------~W~Łm:ó~K;;N~IA~R:i!lzr'"'-.--.-._11--..;;.-----------,,ZEW PUSTYNI"
córki
w rol1i Haliny,
Ma:recka „
ut Zawadzka 16
Jerzy Duszyński w roli
Brandta,
lf E L
n.airzeczoRyszaon:la OpalińSikiegici,
!111!'.ł'
.,PEWNEJ NOCY"
ul. Legivnów 2-4
ll;ego Haliny, Hanna Bielicka 1w ro-- - - 11 Zuzanny Makomaski~. gv1iazdy ----,;;,;;,.,;;;;;TóiiA•T~R~Y!i->0,....,---- 11 ------~
„,N~BEZPIECZNA MIŁOŚĆ"
ul. Sienkiewicza 40
teatrzyku „Priebói". Feliks Żukowski ";N roli robO'bnika P.aw:J,a Walcza- -----".:!P::':!R~Z~E~D~W~I~O~Śi:M~E~---·lł·-------··-----„------,.BLASKI J CIENIE ŻYCIA KOBIETY"
ut Żeromskiego 74 _76
ka 1 Maria Kaniews'ka w roli sfuWO-.NO);C
iarei Rrn11d'Aw P 0 c 7~ tA1< przeds.t a,,CYRK"
'
"
•
wfenia <> ~>dz. 17 i 2<1. Kasa czynna
ul. Naoiórkowskiero '6
od godz. 10-lej.

ROMA
ul. Rzg-owska 34
ZACHĘTA

TEATR KOMF.DD MUZYCZNEJ

,,ilALK'A"

/

Dr

Dr Ą, RATAJ.żURAKOWSKA rz BIELIŹNIARKI potrzebne na wychor6b kwintną stalu;nkową bielizmę męską
specjalistka
Warszawy)
-11S48
15.
Piioll'kow!łm =-Balary,. .______
___
kobiet K.
sk6rnych. ' wenerycznych,
Piotrkowska
kosmeryka lekarska,
inny
lulb
~rochlmaft
,,SICIIEL",
1144 KLEJ
nr 33 przyjmuje od 3-6
klej rnśliinny zakup j Biuro PlakatowaDt med. E. MIKULICZ ze Lwowa, nia, Ptiotrkowska, 73, tel 127-90. 1547
chospecj~lista
!ekarz-denlysta,
rób dziąseł i jamy ustnej. ZawadzZagubione dokumenty
ka 17 tel. 144-45.
.,,,,,,_ _ _ _ _ _ UNIEWAŻNIAM zngubio.ne dowody,
Dr LIBO A.i;,EKSANDER. choroby wek.se!l płatrniezv od renty Izby Skal'ttsru. nosa l gardła. u'l. Przejazd 6, bowej w Lodzi, dowód -0s<Jbisty, ksiąPrzyjmuje oo godz 8-10 I 4-6, tel. żeczkę czlon:kowską Zw. Inwałidów
-1433 W-0jennych w Lodzi na naziwiisko
'·
101-50~
Rożniecika Stanótsła wa, ul. Cieszyńska

I

Dr J. VOO.Et ze Lwowa, speclali- 11.

Łaska,vego zmalazcę proszę o

1&11
sla chorób kobiecych i akuszerii zwrot.
„L U T N I A"
Przyjmuje ul. Narutowicza 4. Tel
nGRŻESZNJCY BEZ WI~"
· ł
16 1· 19
Dzi5
UNIEWAżNIAM zagUibiony dowód
_ .
?
ul. Zg-lerska 26
wspama a operet'ka
~ g.
.
- 60 92
BAJKA
„Wiktoria i jej huzar" z Elna Gistedt
IJi:.olełowy na nazwisko Wenerka MaNl BEM
,PO GOJ'
·
ł
I'1 t
1543
KSAWERY rianna, u~. Nowomiejska 5.
Dr med. SIENKO
"
E
"'IYM
D
'
•
ul. Pranciszkańska 31
ytu owej. U<lział bierze cały
w ro
-',
(z Warszawy), specjalista chor6b
1
zespół arty)!tyczny. Kasa czynna od
sk 6 rnych. wenerycznych pęehe. UNIEWAŻNIAM skradzi<my w tram,.BLAGIER"
ROBOTNIK
godz, 12-tej.
na. Przyj,nuje ul Kilińsk'iego 132 waj~ )Xlrlfei ~ dokt1me.i:itam!, .legi~Y:
.,
ul. ~lEl~~OkRieDgo 178
TEATR LALKI I AKTORA
w godz. 12:_2 i 4-6, Tel 2'05-5ó. -232 rnac,1ę trnnywaio"'.ą. legitymację L1~
.,DNI I NOCE"
""
SAR
Kobiet, I~Hymac,1ię Zw. Zawodowego.
·
ul. Rzgowska 2 (Plac Re:v·m()f1taL,
ADANDA•• (Kopernika Nr 16)
"
L. RÓŻYCKI, s·~ecja[isla ch-0.róib metrykę urodz enia. 10 puncrctów to.
Dr
----------_::,:;..:..~:.::;.;~M~,J.,l.:;Z~A;;..:;~:;:,:.:.:.=.:.:~-11---Codziennie z .wyją'tkiem piątk6w
kobiecyc•b i akuszerii, u!L Legi·onów 9, warowych, karlki żywnQśoio'we, wę,.MANEWRY MIŁOSNE"
'
Ruda Pahlanicka
muzyczne
godz. 19 widowisko
1536 glowe i nnfiowo na nazwisko F\lo'l'czali
Pan Twardowski" . - tekst łJ:aria- ----~~~~:,:;!..!~~----iii·-------------- tel. 166-29, przyj11m1Je 1-6.
Heleina , ut Częstochowis·ka 4. Laska..
d .
:
K
„ZLOT A MASKA"
ś WIT
Zygmunta
. Mikuty,. muzyka
,
1
wego znalazcę prnszę o Z•WTot d-0kuupno sprze az
_ _...
Baluckl R~ 5.
1eh1era. rezyseda 'Tadeusza Mu.
-1544
.
mentów zn nagrodą.
.
. k
W KRAINIE WIECZN. LODOW
OSWIATOWY OM. TUR afa
Nadprogram: Sen nocy leilnie1 ZESZYTY. t€czk1, s oroszyty, pa.pi.e ry - - -- - - - - - - - - - - ul, Kopernika 8
,
W niedzielę 2 przedstawienia 0
listowe, kancellaryjne powiel-aczo~~· UNIEWAżNJAM skradzfoną kartę r&(kukiełki)
dz. 16 i 19, W piątki tylko spek.
poleca hurt-0wo „POLO)l'IA .:. p11·h'iacvj<ną oraz kartę p<>wrotu z
Początek seansów: w doi powne dnlie o godz. 16. 18 J 20: w oiedziele oł&wki,
robotnik6w,
kle zamknięte dla
· ·
Cem
· ·
r"cown
1'k6
na nazwi,sko Ra d-0msfki Zyg.
N1om1cc
„..'elniane. 1,··-tel· 257· -3'1~.
14. 16. 18 l 20.
( święta o ~od„.
w I· m ł o d z1ezy.
"'
Kina: Hel, Adl'la, Pnedwilośoie i Roma rozpoczynają seanse o pół go- DOM MEBLI Łódź. Pi-0trkowska 154, munt. Punkt Czerwoneg-0 Krzyża, 1548
.
dzi,ny później t. zn. w dni powszednie o godz. 16,3Ó, 18,~ i 20,30. w nie- tel. 117-15 poleca naJlaniej urrządzen:a
DYMSZA, HUMOR i SKA
od lak ;m tytułt•m .Gong" f Połu dzielę i święta pierwszy seans o godz. 14,30. Oświatowy - 2 seanse dzien- biurowe, pokoje stoł-0we, syrpialn!e UNJEWAŻNI~M slkra~z:l-0ny dowód
gabinety. kuchnie 1 różne po;edyńcz e lwlej:owy (zniżkowy). dowód tożsam<>wa 111 dał premierę nowego pro- nie: godz. 17. 18,30. Niedziele i święta 15,3-0, 17 i 18,30.
-1338 ś.ci i ró ż,ne znświiackze111ia na naz·wiPoczątek seansów w kinie „Bałtyk" w dni powszednie o godz. 16, meble.
akcentów politycz
mu pełnego
sko StQpowska Aleksandra Chetm-Lu.
h. Udział biorą: flymsza . B Ar· 18 i 20 w ni~dźii!le i święlAl o godz. 12, 14, 16. 18 i 20-ej.
1549
Przedsprzedaż biletów· do kin : „Rekord", .• Wolność" i ,Roma" dla M U C H O Ł A p K I w ńajleipszych helski, ul. Kolej-O\v.a 42a.
ka. I. Topolnkka, Zofia Wil~vńska, J. Bielenia, Bolkowski, Dar czł-0nków Związków Zttwodowych (Zgłoszenie zbi-0rowe odl>1·wa się w Ra- gatunkach różnych firm. Ceny ściśae - - - - - - . - " ' - - - - - - - - - - hurtowe, każde ilości na miejscu j za UNIEWAtNIAM ze.gubioną lf'gityma.
Ir.i Szwajcer 1 Chór Hcrjena. Tek· rłz!P Zakładowej fabryki Geyera (P:otrkowsk11 295) od odr IO --13-ej.
Celem un1kniecia aa-Uolt11 pr~J o puycbodi~ na wc:ieb.ieju.- zaliczeniem. - Lódi, Cegielniana 25. cję szk olną na nazwisko Adamczyi
Jy: Tadeusz Chrzanowski, Z. Drabik
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trzej królowie· egipscy

I

1

.Eigipcja111i-e )uż od dawna pragnęli
poz.być się ze swej .ziemi Al11glików.
Ta &Prawa jest zHein'e jas(J.a ; p~osta, ale jeisit <to dopi·eir.o po-cząteik., a
me lrori·i1ec ihiistorii•i.

en partiii. S1JUde11ici i r.obotnicy przie-1 mmonów, oszczędności, :ził.oż.one w 1ny przyrost 1!1udności w Bg~pci.e,, któ-1
sączyli dio oartii siwe tdee, głównie bankach z lt1 miliooów do 23, a ob- ry w cią.gu ostatnich 60 lat wzrost o
.socj.a-l1stvczne, Nahas 1Pr.z.eto, :uotiraciw rót IP'iellllięitll.y z 26 do 130 miJ,iooów, lOO •proc., ~odczas ,gdy lic~ba ihieikt~szy częśoiowQ wtadzę lila tyun tere- przyczym za·dlużenie za1g.raniic.zne rów ziemi tllp.r.awnej podmosta się
n~e. musi dbać. o .uczucia „llllicy".
państwa, wynoszą.oo w r. 11939 - ~ tylko o 25 ~roc.
<:>sita timo to.
Ta wtaś.n.ie uiloica. ze iSwymi, mais.o- miliony, zosta!-0 2JUll)elnie, zlikwi.dowa
Toteż niewątpliw•~e „BgiiJ>t &to·! otbe~

Na kOOlfereaicji, i-a1ka
czyła się w tej s1p rawie w Kairz1e
nieobeani by1i !Jrzej kró'lowie, od których za·leiy IJ)rzysz!ość Eg>iptu i rol•i,
jaką od·egra w nim Wielka Brytan.ia.
K·rólowii•e ci to: :Famk, kiról Egiptu,
„•k!ról" Wafd'u, Nahas i król - Bawet.na.
· 1K·ról :Faruk jie.st waż.ny. · Można uznać, J1Ub lli.e uzmać tego
26-J,etnieg.o
monarchy, można z 1nim wspólipracować, 1lub ·przeci•wsitaw1ać mu sie, aJ.e
nie moilna w obecnej sytuacH go ig-

niedooemd.ać.

wymi d1emonstra1cjami, na·glyan.i zamiesz-kami i awanturami, które tak
łatwo iSprowok.ować, stanowi i·edell
z 11aiostnz,ejszyc.h cierni w 1przyszłych stos·lll11!kach Allglo - Egi;pskich.
ObeClli.e „U'l·ica" popi.era Watfd i Na·
ha.is.a, ponieważ ipa•ma po~unęfa się
dafoj, niż ktokolwie'k: i:nmy, rw ·domaga.ni1u się opuszczenia EgLp.t1u przez
A.ngli.ków, uni·i z Sudanem ·i prz.e1Prowadzeniia pewnych 'f.eif,011m iS1p.olecz·
ll--ch.
'

norowali 1
J,e.s1t to mt,od.ziec•i-ec intel.~g>ellt!ly , er.erg.;
crny i
BEZKRESNE DEBATY.
zdecyd<:>wany, a p-olączenie władzy
Cala S1Prawa zaczęta się w p-ierwkrólews.kiej z in1te!ig0ellcią i ambiicją, szych ·diniach ·l•utego 1942 r., gidy amstanowti potężny czy :rn.k w. przysz- basad.or all,gielski wraz z .główn-0dolości polityicroej Bgi.ptu.
wodząc'rm oddziałów brytyjski.eh w
Bgipci·e nakazali fa!1Ukowi miano·
NOWE PRĄDY W ·WAFD'CIL.
w'ać bezZ'"!ocznie Naha·sa premieJeś1i chodzi o „krol·a" \ahasa, r-e-ńl r~ąd.u._ Żąda·ni·e to P·D?arte _był.?
szefa llaj1popu!ariniejs:vć: pan.i' egip . zuipe!.rne medwuz11aczr1ym1 a•l11z1am1,
. · W fd'
t · t
·
Lk „
·
cl!
-.,
k · t
Sik beJ,
a. u, o ies <J,n nie ty·. o !Z w razie o mowy - 'arw ZDS aprzywódcą opoąc:;, <>le j ryw:iiMri nie .zmu:szony silą do uwz11rlę.dnienia<
unfocLeg.o :Faruka w z.dobywami.u po· życzeń Am.gJ.i,i.. Oczywiści>e taki'& ipopwlamości Ju.dności egjips1kiei. Nahas stawieni·e sprawy rprzy{:zynit-0 sie ido
ma obecnie 70 lat, ale sędz.'.1v..y wiek osta.t-ecz.!lJe·go zaostrzenia sto.s.unków
n.ie od.bija się ani lla jego powierz- pomiędzy ·król-em Famk,:.eim, a rząch.O.WJliOŚCi, an-i - ;:o· ważn:e.;s;r,c - d-em •angiell>ki.m z j>eJd.nej, a królem
na jego rpos11!ll.ięciach po!ity-cz.nych. zaś, a Nahais.e'ltl - z dorugLej strony.
Jest to dobry .mówvi i :n;1d?·y po!iKról Faru.k w_y.grywa .osńroż.ni·e
ty~ .. Waf<l P?-S·iia ~a d1~ rnłlal·e . r~z: s:ve atlllty. Os.tatmo sza;n,se Jego .podwimęty, potęzny 1 zas ibny w sraok1 mosty &M) bar.dzo przez o-dw.ołan:e
mater.~allJle aparat polityczny, sięga- iprzez rz,ą.d a1IJg.ie-ls.ki dawnego ambający do llaida-!1szych osad i miaste- sadora brytyjskiego w .Egi/Pcie Lorc:tek, oraz .popa•r,cie więkiSzości pism da KiiUeanna, .z którym miody' król
egips.kii.ch.
ut,rzym)9wa! bait·d·oo llla·prę.żo.ne stoAle naiwięks.zą je•g;o po•t·ęgą H!s,t sumiki i powołani~ lla j.ego miiejsce
„uli~ca". Jedr!~ st,o:vo „króla" partii urzęd•~i~a, Za.OI?atrwne:go w n.owe,
ma.ze pornszyc 1ys1~czn.e ~l~y w ~a.rdz1ei. sprzyiaiąice 1polttyce :Farnka
Kal'nze ·i Aleksand-n11 . . O 11!e Jednaki lfl:stmk·CJe.
dawniej do tego rndtlaju demonstracji ;przy!ączaly się rówmjeż rzesz.e
BA WEŁNA EGIPSKA.
,.initelDgencji", to <lbeooie, pra·wnic;y,
Ale poza tymi zwal'czającymi się
doktorzy i kupcy -0dpa;dli od Wafid u, jawnie czyuni1kami kryje s.ię jeszcze
przystępując do je1go odłamów o za- jedina ,potęga, która m<Y.be okazać się
· barwien:.u ba1rdz.iei ko:riserwa.tyw- dec-:J'lliąic~ di!a .u.k>szta!towainia przy.
nym, sam zaś Wad'd zas1.Jo.ny z?st~! sz!osci E.gi!l'llu. Jeist to tnzeci wtadc.a
.nowe mi s.o:kami przez przy.sitąp1eme Eg.~ptu: Bawe!!) a! ·
s.ze-r.okic.h rzes.z robotników fabryczPodczas woji11y Egi[lt wzbogacił
llyoh, f1ellahów wiej·skich i sfo.fon- się 111-a·dmi1em~1 e. Depozyty ba.nko:we
tćw. Ńa s.kutek tych z..mian „król" w 'Jabch 1939 - 44 wzmsJy z kwoNaha>S przestał być a bs.0J,wtmym w!a.d ty 40 milionów fontów ang. do 180
1

ne.
Posia.dacze. z,lellllS>CY, kiupcy i iIJ.rzemyiS!owcy wzbogacili się og>romni1e
podoczais ostatni-ei wojny, a'1e robotnicy, u·r.zędll1icy i ahłopi 111ie mieli
żadr!ego udziału w ty,ah zys·kach. Na
1.eży ·taikże wz.iąć pod u1wagę ogrom-

Materi·ało'tu
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ŁOZPN

sprawie
zawodr!·Lka W1Ltczaka zal a!Jwia sie od
Daszyńskiego
:
aw ·e
34
m 5. ~~o KS ZZK Unia Skiemi.ewi
dziś
dziś
ce z cLn. 26.4.46. za Nr. 28-46 przyię:
to do wiadomości.
2 przedstawienia
6. Odwofani-e PTC z dnia 2 5.5 .46. w
aktualnej komedii w mech aktach p. t.:
: sprawie powtórzenia
zawodów z
dir.u.żylllą ~S w Zgii,erzu zalatwi·a się
odmowmie.
:
7. Na .skuibek odwołania KS ~Łódź z din.ia 24.5.46. postanowioo.o:
pióra JANA ROJEWSKIEGO,
a) .przyjąć d-0 zatwierdzającej wia
.
.
.
:
domo$.ci decyzie Prezyd1um. ZarząPocz.ąitek o gotlz. 17-te.1 i 20-te.1. Kasa czynna od godz. 1o•te.1
2C' "5 46
.
.
1
1
lllllllllHllllHIHllHHllHllllllllllllllHllllllHllllllll lllHIHll ~~h!a'!; ~a'· i N°r. ~p,u":i .eszemu
~'-'-'-'-'-'''''''-'-"-''-'''-'-'-'-'-'-''''-''-'''''''''-'"-'-'-'-'-~ b) uchyJ.ić wspomn.ianą uahwalę
TEATR KOI\-IBDII MljzyczNEJ LUTNIA" _ Piotrkowska 243
WG i D ze wz~lędu na oc1c~yl-enia
natwry formalneJ przy klasy11kowaDziś
ni.u wykrocz.eń zawodll1ików Kocz.ewt".·łlko J'edJn.o 'Przed:staiwienie 0 godz. 19
skieg<> Ii. i Korpo.rowkza na Z?-'wo·'GościIIDe występy ELNY GISTEDT
~ dach w dni.u 12.5.46. ·
c) wd7'ieqić zawodnikom Koczew•I
ski1 ~mu Ii. i ~orporow_ic_zo:vi smowei nagany za p•nzewimema w:zgleoperetka P. Abrahama
-dem sędziego 11a zawodach w dniu
Udział bierze cały zespół artystyczny chór _ balet wiellka
12.5.4'6. a to z.gad.nie z pa.r. 124 1-. a
orkiestra „LUTNI"
PJstanowień PZPN.
·
.J
•
8. Przyipomilla iSię .k'lwbom, że przed
~
Kasa too~ czynna oo godz. 14-te1
~ wszczęci-em pertraktacji rw wrawie
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,,WIKTORIA
JEJ HUZAR''
.

sprowadz.enia jak•iejkolwiek

przełaj na

3000 m uzyskując czas

dystansie
8.28.

pols~ieQo'

Jcolars wu

zwy~ięslwo

skiroii. Miejmy nadzieję, że tym razero pech go nie będzie prześlado1
ł · ·
'd · · b
eł»c'
wa l ze 00;1 ~1e. s~ę ez prz
NI.
gll!Illy, co roWlll!tez 1 t~raz In:ogłoby
się rówmać pn:e!kreslennu W1idoków
'Ila osńą,g.n1ęci~ ZJW'Y"<:ięsl!Wa.
, . . .
. .
,
Jesti 1dz1e o zam~eiscowyoh asow
kolar<>twa polskiego
to ujrzymy
, ·ód
·h
·
'
;~trza Polw~1
1J1,1c19:so\v~,e~o ~'."1 0 d
s
w r.
1smews ~ • aw·neg-0 mistrza Napier>atę, Kapiaka i
i:,.z:nych
reprezenta'!N6w
mnych
mia1>t.

· Wyśoig rozpoczyna s1-ę o godz. 1O
z Placu Wolmoki,
a trasa będzie
~ prowadzić prizez Pabiani.ce, Łasik do
Ql Sieradza i z powrotem cło Łodzi.
,Meta zmajdować się będzie na ul.
1
Pahianick!iej przy parku Wenecja.
zaigrani.c.z.n.ej, ŁiOZPN uprze.-dnio
po
śreidnidv..;em
rnzyskać zgodę
1P2lPN. <:>raz 'aiv.robatę PUW:F i PW.
9. Wszeil·kie pisma i prośby klub9w odo P71PiN 111ależv wysytać z.a po
średniotwem ŁOZiPN, w wzie ponfr
nięcia drog.i służbowej nie będą piłk~~ISl<łe
ja1ko sprz,~cz..ne z pos.tan'Owien.~aimi
sfatutOWY'illl przez
Wta<lz.e -PZiPN
c~k) Na czoło dz.is-ie;szych imrozpatryiwal!lle.
·łk k' h
' ·
d
10. IPZ!PN zwrócit się ido Pańs•tw.o- prez P1. ars. ic wysuwa, 51.ę prze e
we.go Urzędu Wł' i PW w sprawie wszystkim c1ekawe spotkall'le . ZZ~
·~zy:kania zniżedk kolejowych na p,rze - Ziedd~o~zone, któr~ od~~!~;:~. 51ę

Zarządu
i1J.a leży
zo-
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się ś... ietnymii

ŁOZPN

sitały przyjęte n.astęipu.jące klwby:
KS Arko Łódź, Kątn.a 19, KS 6, Zduń
&ka Wola, 1*6 0g'!li.sko Łódź, Tylca
Nr. 3.

=
=
=
Produlicja Pana Brandta.-==
=
=
=" ".

w ·Lodzi

rzeczy- pisali

wuh:zq

=·

\

.d

1rzymy więc mię zy

A sy

2. !Prz.ez Zarząd PnPN .tostał za.
kionitr.aktowauy
n;ie_cz z dt u.żyną
Szwedziką., w ter.m1m-e :POmu-;dty 5 a
10 oz.erwca 46 '1". odbędz;ie s;ę spot=i kiilllie llla ter.e11Le Łod.7..i_ z· j.ed.ną z ,dr.u
=I !.y.n miiej.scowych.
_
a. W diniaclJ iz ·i 23 czerwca 46

poleca

I

przedstawiają się

1towej i przygotoW1.1Jją narrn też wiei- na bieŻllli Stanmeiw~kiego i Gierut1
ika imprezę lekkoatletyczna.
Nie !Jo, którzy .ró-Mnież dopiero co po·d
··
~
t h
c _::ąc ~ -0c~e re:z}l~no~ac. z yc
wszystkich, kJtoryoh W n1edziielę zaabsorbuje całkowi>cie pitkoa i wyścig
dziś
kolars1ki,
WTZądzają te zawody we
wtorek na stacłiioorie ŁKS-u.
(sk) Na szosie sieradzkńej znajdą
Niespodz.1anką f:'l.I będ:ziie
wysitęp sńę dzisiiaj asy - kolanslliwa polsikiego.
l kk I ,
k' h ki ,
h
D
·
.e oat etow cz_es_ ic , to1?'c prz~- o wysc1~, . . :oorga_n!2'Cl:Wa>Rego o
Jazd ŁOZLA JUZ zapewmll. Będzie nugmdę Dziennika Łódzik1ego zgło·
to dla Łodzi sipootłlowej swego ro· siin się inie tylko kolane ŁodZii, ale
cłzaju r-eikompemisatą za ~awód, ja•ki ,i >innych ffiliast. Będzie to więc praw
sipraw.il1
zapow.iaqani na wczoraj dziwy wyścig międzymiastowy k<>la. . .
l k' h
bokserzy czescy. Będą to Cl sami rzy po 5 ic ·
,
zawodnicy czescy, którzy sta!ltowali
Na
trasie wśród łód:zkii.ch kola·
w Krakowie w ramach uroczystości rzy majda s;ę
zmów obO'k s>iebie
. b'I
h C
„
.
kt'
. _,_ . · '. b . p·
1
1
JU
e~SZIO'Wyc . racOV1J . . arzy u· ;naę=y l!ll1l~ma ~acia . Je:raszewscy
zy'5kah tam mezłe ~JThlk:i. Taik, na 1. Bek, ~~ry n_1 emą11p/iwJe zechce
przyjkł'ad Mały ziwyc1ęIJC.a w skQkiu się Z!l'ehabibtowac po swych mtat·
w1JWYŻ uzysk!ał dobry Tezultat 1.83. n~1:.h niepowodzeniach z Pietraszew-

=
=
=
=
=
=

Zawody

9

y

eł

żywotności łódzkim wiście bekawie, wezmą w n-ich bo- KIJ'aikowie, jak również i ~~!1peSSę.
. k I
1. ,
•
·
d ·ł
, · IeKJi.koatł eo1· po I- kt'ory dopiero co . ~„J
....nrc1„zył
w
1
o arizoon KJtorzy Cllą.g l e wiem
"
'
u·u z1a czo10W11
.

'.P.od'aj1e
1. W poczetdoczfollików

' to· dzi'
w

0

----=-----

11111111111111111111!11111!11111111&111111111111111111111111111111111111

=
_ · Skład

nie u pr.ogu rewolucl'l ekono.m1cz.ne1,
jaką ·przeżyta Alllgl'ia 150 lat tem,n.
a Kanada 50 Ja.t t·emu. Jego przywod
cy p.0! ityczmi szukają wyjścia z sytuaciF w· rozw?ju Su.d.a1nu, celem. Zll1~
lezi.enia t·er•eil!OW dla przyby.waią.~eJ
ciągle 1Jwdnoś.ci, pozyiSkania 1amch

Ze sportu

Komunikat
=
się wiadońioścf, ż.e:
=
=

0

sit . roboczvch d!la rpdernyiSłu ·i PO·
Wa:L.~ych, c11ł·o111nych oc1Mo11ców za·
grar:icą.
. .
. ·
..
N1-ewąwltw1e Ang1ia mooe o~egrać
w .rio.zstr_zY•galliu t1; 0 h ~sa~.mczych
s.1_:>raw :'".1.el.ką rolę 1 to lllll·e inteirw~~
cią ipohty;cz~ą, looz iprz,ez z;ozumie.
nie i, u_z.name potrz~b panst~ l
przyJscia z ~~o·c·ą Jego J•uid.nośC'l w
sensie ~na1l·e~te.nia zd.r~we_J podsita\;'Y
e~onom1czoae! ~.la kr_aiu '1 za.p~~·n,e
ma narodowi ie11;.o m-epod!egtosc;.
Jan Mat>t1szewski.

<l1rużyny

:a

~~~~ra~~~1:~1o~.~IJ'.eg~l~~=e Zf~

g:k.

10

f;~

1

przy u !cy

'!

ms :ego

Jak wiadomo, mecz ten zadecystepowama re?abi!ttac!Jaieg-0 W. ~o- duje 0 prowadzeniu w tabeli
rozsunlm do dz1a!aczy 1 zawodmkow,
któr~?" w okresie. od . 1.9.39. r. do grywek łódzkiej klasy A. ,
ohw1!t ~swobo~ze~ia kiraiu bra11 czyn
O aood.zinie 18 na boisku \Y/wy
llY udz·1a! V·i zyc.:•u s;por.towym o~panta: Regu~a1:11~n po-d_a11y_ zostame zagra
TUR ·Łódź z toina&zowską
·do :v.iad-O!lTlosci z chwi•lą ieg.o otrzy· Lechią, a na ŁKS4e ŁKS spotma n i.aU.
.
t 1n
ka się , z Cewl!ralną Szkołą Of. Pol.
1
. 12: ip,raiSza się o czy e· e "."Yi!Je.- W eh W p b' . eh
W'dz
!liarne kart_ •zg!.osz.eft z~w-0dr!1czyc.h
Y .
a 1an1ca
1
ew
1 '!}rzesy_lai:oo do .seikreta111atu ŁOZiPN PTC.
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